En stark identitet skiljer företag
från sina konkurrenter.
Vi hjälper dig kommunicera
dina budskap.

Sjön ligger blank och stilla.
Det är tyst, inte en rörelse.
Här är det lätt att skapa uppmärksamhet.
Ljud vandrar utan konkurrens över åkrar,
skogar och stilla vatten.
Ett paradis för den som vill bryta igenom,
höras och få uppmärksamhet.

LÖFSTEDT MARKETING
Kreativ kommunikation
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Här kommunicerar vi.
KOMMUNIKATION:
(lat. communicerd´tio
”ömsesidigt utbyte”, av
commu´nico ”få del av”,
” meddela”)

Marknadsklimatet idag och imorgon och...
Framtiden är en oviss faktor. Men en sak vet vi i alla fall, dagens marknadsklimat är ett gytter av kommunikation. Bygg och verktyg, elektronik, datorer,
telefoner, livsmedel, tjänster etc, etc.
Information och budskap väller över oss i ett marknadsbrus som överröstar
det mesta. Och med största säkerhet kommer det inte att minska. Här gäller
det att göra sig hörd, kommunicera, få fram sina budskap.
Vi vill hjälpa till att göra företag, produkter och tjänster tydliga, begripliga
och konkreta. Att bygga upp kommunikationsstrategier och visuella profiler
som bygger på att möta kunder och marknader med öppenhet, ärlighet och
lite extra attityd.

Ordet var och är kreativitet.
Det är bekvämt när alla tycker lika, men det är en bedräglig bekvämlighet.
När alla tänker lika tänker ingen särskilt mycket.
Dagens samhälle behöver inte mer av likatänkande och reservationer, utan
mer kreativitet och kunskap för att bryta igenom och nå fram. Kreativitet
och nya idéer skapar förändringar, förändringar skapar utveckling och
utveckling skapar möjligheter.
Grunden för att lyckas i vårt arbete är kunskap, lyhördhet
och känsla för kundens företag och vad det representerar. Sedan jobbar vi vidare på dessa grunder för
att förädla de budskap som är viktiga att
kommunicera.

Krydda tillvaron.

LÖFSTEDT MARKETING

Idé. Textproduktion. Original. Foto. Hemsidor och internetlösningar.

Här syns vi.

Hej!

Bli uppmärksammad!
Vi har många års erfarenheter om hur man skräddarsyr säljande informationslösningar. Eftersom du är duktig på hur ditt företag fungerar, skapar du och
dina medarbetare underlag och möjligheter för oss att bygga vidare på.
Jobbet med layout och design är också viktiga och betydande faktorer i arbetet
att utforma dina budskap och förankra ditt varumärke. Din logotyp och grafiska
profil ska snabbt tala om för kund och marknad vad ditt företag står för.
Underskatta aldrig okreativa och flärdfria människor, de blir precis som alla andra
påverkade av snygga och tilltalande lösningar.
Design är viktigt! Kreativa lösningar och designade produkter kan alltså vara
skillnaden på om dina produkter eller tjänster ska få den uppmärksamhet de
förtjänar eller inte.

Information är färskvara.
Har dina informationsmöjligheter passerat bästa-före-datum?
Hur ser ditt informations-, sälj och marknadsmaterial ut? Är det aktuellt?
Hur många har sett det och hur många är trötta på att se det, både externt och
internt?
Det kan inte vara roligt att vara säljare eller presentatör och i konkurrensen med
andra företag presentera det man representerar med ett material som inte är
upp-to-date. Allt som kommer ut från ett företag är företagets kostym. Så, hur
vill du vara klädd när du går på kundmöte? Ska det vara omodernt, hemmasytt
eller skräddarsytt?
Vi vill lyfta fram ditt företag, produkt eller tjänst som attraktiv
färskvara, redo att konsumeras av dina kunder och
marknaden. Givetvis i en skräddarsydd förpackning
eller som attraktiv lösning.
Låt det hetta till.
LÖFSTEDT MARKETING
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Kunder och jobb.

Aqua Terrena.
Utnämnt till det bästa mineralvattnet
i världen.

Anoto.
Digital communication with a human touch...
DVD presentation.

Uppsala Medicin AB
Annons.
Vill du läsa vid någon av våra
utbildningar vid medicinska och
farmaceutiska fakulteterna vid
Uppsala Universitet?

STUDERA HOS OSS?

Gå in på vår hemsida och informera
dig omgående.
www.uppsalamedicin.se

Uppsala Medicin AB
medicin@uppsalamedicin.se

Kunder och jobb.

Komma i balans

MAD MEN...

AND WOMEN

Hjertsdahl
Konferenser i stimulerande miljö
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Bygg broar

MILJÖ ELLER DÖ! MILJÖ ELLER DÖ! MILJÖ ELLER

Bygg relationer
d

Jobb utförda i samarbete med olika kommuner.

Kunder och jobb.

ESMA har ett brett produktprogram som
täcker in det mesta inom mekanisk och
elektromekanisk produktion.
Här finns skärande bearbetning, smide,
gjutgods, stansning och bockning.
ESMA erbjuder även tillverkningsprocesserna sintring och formsprutning. Utöver
detta har ESMA akustikprodukter och anläggningar inom sopförbränning i sitt leveransprogram.
Vill du veta mer om oss ska du gå in på vår
hemsida.
www.esma.se

EST. 1951

Annons för ESMA AB.

Samarbete för bättre
fiskekultur.
Vi samlar sveriges sportfiskare för att
ha en öppen dialog runt fisket och de
motsättningar som skadar vår sport
och vårt utövande.
Kom med i vårt forum
och gör din röst hörd.
Gå in på vår hemsida
www.sportfiskeforum.se

Sportfiskeforum.se
Temaannonser för Sportfiskeforum.

