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Caroline Johansson är pro-
jektledare och därmed länken 
mellan reklambyråns kunder 
och kreatörer på ROW – före-
taget som ror i land vad man 
lovar.

Sedan 1989 har ROW gjort sig ett 
namn i Göteborgsregionen som 
en personlig partner i marknads-

Tel: 031-10 58 53
Mobil: 0705-69 69 52

caroline@row.se
www.row.se

föringsfrågor där kreativa idéer är 
lika centrala som ett jordnära om-
världsperspektiv.

Byrån anlitas för marknadskom-
munikation, marknadsförings-
strategier och profi lfrågor och är 
speciellt eftertraktad för sin spets-
kompetens inom illustrationer och 
grafi sk formgivning.

– Fram till 1998 verkade vi i 

 Caroline ror projekten i hamn

Det är lätt att kommunicera med ROW – tids- och 
budgetramar hålls och engagemanget liksom 
kreativiteten är hög. 
På bilden Caroline Johansson projektledare på ROW.

Krokslätts Fabriker i Mölndal. 
Mölndal är fortfarande en viktig 
hemmamarknad för oss och Astra 
Zeneca vår starkaste kund där vi 
under många år varit delaktiga i 
företagets internationella mark-
nadskommunikation för vissa pro-
duktgrupper, förklarar 
Caroline, utbildad 
mediekommunikatör.  

Som projektledare 
är hon ansiktet utåt 
gentemot kund och 
den som tillsammans 
med alla inblandade 
driver processen 
framåt enligt de 
målsättningar och 
förutsättningar som byrån dragit 
upp tillsammans med kunden.

–  Det känns mycket bra att ha 
fått förtroendet att få arbeta med 
en byrå vars signum är att hålla sig 
inom givna tids- och budgetramar. 
På ROW håller vi vad vi lovar – det 
är viktigt för oss, säger Caroline 
som även är ansvarig för kundakti-
viteter och happenings.

Nöjda med samarbetet
Ett företag som anlitat ROW och 
samarbetat med Caroline är Strau-
mann AB, världens näst största 
aktör inom tandimplantat.
Straumann har anlitat ROW för 
att producera kurskataloger och 
inbjudningar.

Christina Ström är kurs- och ut-
bildningsansvarig:

– ROW hade en vana från lä-

kemedelsbranschen och därmed 
talade samma språk som oss. Våra 
förväntningar har överträffats av 
ROW som med stort engagemang 
verkar mycket strukturerat och är 
jättebra att jobba med. Caroline 
som projektledare är lätt att kom-

municera med där allt 
stämmer till 100 pro-
cent. Deadline hålls och 
det är aldrig något strul. 
Det är bara positivt. 

Långsiktiga och nära 
relationer med kun-
derna är en medveten 
strategi hos ROW.

– Vi är realistiska 
kreatörer som är måna 

om att kunden ska vara helt nöjd 
med slutresultatet. Det är ytterst få 
kunder som bytt byrå sedan de en 
gång valt att samarbeta med oss 
– det tar vi som ett gott tecken, av-
slutar Caroline.

ROW är ett mindre bolag med 
god lönsamhet som regelbun-
det arbetar för kompetenshöj-
ning av personalen. Byrån 
har ett nära samarbete med 
strategiska partners exem-
pelvis tryckerier, fotografer, 
webbtekniker, regissörer och 
marknadsstrateger.

ROW agerar på marknaden 
med helhetskoncept för små 
och medelstora bolag och med 
delkoncept för stora bolag. 

ROW har en hög grafi sk 
nivå, erbjuder stor idérikedom 
och håller sig alltid inom givna 
tids- och kostnadsramar.

Företaget har idag sju med-
arbetare och ägs av Johan 
Runesson, Stefan Wallberg och 
Jessica Fällgren.

   Våra
förväntningar 
har överträffats 
av ROW

   Våra
förväntningar ”
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