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Det stora bygget

Dags för ett fräscht utskick till era kunder?
Syns ditt företag?
Kanske dags att påminna omvärlden
om er existens. Har du inte tid?
Det har vi. Och kompetensen!
Visst är det lättare att jobba med bra
trycksaker och reklam i bakfickan?
Ett gott första intryck ligger kvar.
Kunderna kanske finns där ute men vet inte
om era fördelar. Grafisk Konsult
producerar tidningar över hela landet men vi
gör även annonser, nyhetsbrev, reklamblad,
produktblad, kundtidningar m.m.

Reklamproducent Camilla Christiansson har
många års erfarenhet av design- och layoutarbete.
– Vad kännetecknar en bra reklambroschyr?
– Att bild och text harmoniserar. Att det
finns en balans i utformningen. Jag tycker
det är viktigt att hålla nere textmängden, att
våga låta en kärnfull kort text tala, snyggt
förpackat.
– Missar man inte viktig information då?
– En broschyr, till skillnad från en innehållsbeskrivning eller ett användarblad, kan inte
vara heltäckande i sin information. Den ska,
liksom ett produkt- eller reklamblad, locka
till att söka mer information.
– Vad är det vanligaste felet med en
reklambroschyr?
– Att man inte vågar göra den personlig och
lättsam.

Grafisk Konsult hjälper dig med text och bild,
och sköter kontakten med tryckeriet.
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– Varför ska man som liten eller medelstort
företag anlita Grafisk Konsult?
– Vi har under åren haft många storföretag
i Sverige som kunder, det har gett oss erfarenhet. Vi tror på en bra personlig affärsrelation där vi sätter oss ned med våra kunder
och tillsammans skapar ett gott resultat.
Kunden ska få bästa resultat till minsta möjliga ansträngning. Dessutom har vi en platt
organisation vilket gör att vi kan ge en bra
prisbild.
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Camilla Christiansson, reklamproducent
och Stefan Larsson, copywriter och
fotograf hjälper gärna ditt företag att
synas bättre.
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