Du är vår viktigaste kund

Låt oss hjälpa dig väcka kundernas intresse!
Den här vintern har JINAB blivit ännu
starkare.
Vårt stora kunnande inom grafisk
form och alla sorters trycktjänster och
webb har gett oss ännu fler nöjda kunder.
Vår nya service med nyhetsbrev för småföretagare har blivit en succé.

I en vikande konjunktur är det extra
viktigt att välja kvalitet som ger tydlig
effekt på affärerna. Och det är just det vi
erbjuder. Kvalitet med hjärta och med dig
som kund i centrum.
Vi ger oss inte förrän du är helt nöjd,
för du är vår viktigaste kund.

Ring mig! Så berättar jag mer om vad vi kan göra för ert företag eller organisation.
Lazze Öst, 08-647 20 63. Det går också bra att mejla på lazze(at)jinab.se

Vi gör effektiv form
som ger merförsäljning

nnissa
Heinon maahantuo
astat
di Vittorio tuorep

Tagliatelle 500 g
No 8012132

Tagliolini 500 g

ricotta
Tortelloni rucola &
No 8012135

Våra kunder vet att vi hjälper
till med att ta fram det som
är mest intressant för deras
marknad. Här intill ser du
några exempel på vad vi gjort
under hösten.
Vi är experter på att
locka dina kunder att köpa
mer av ditt företag.

Tortelloni ai funghi
No 8012134

No 8012133
tat pastaastaa, joista valmis
et.
Italialaista tuorep
vain kastike ja lisukke
Neljä herkullista
minuutissa. Lisää
aterian muutamassa

kera. Kaada
Valmistusohje:
oliiviöljyn ja sahramin
Kuullota sipuli kasarissa
kiehua. Lisää
i ja valkoviini ja anna
pippurilla sekä
joukkoon kanaliem
Mausta suolalla ja
kerma ja keitä kokoon. sa. Valmistele sokeriherneet ja
lisää sahramia tarvittaes
maatit.
puolita kirsikkato
essä. Kuullota
kanaliem
minuuttia
t oliiviöljyssä.
Keitä Tortellonia 4-5
maatin puolikkaa
sokeriherneet ja kirsikkato
kanssa ja lisää
pasta kastikkeen
Sekoita ’al dente’
Koristele
ja kirsikkatomaatti.
päälle sokeriherneet
a ja timjamilla.
Parmesaanilastuill

Tarjoiluehdotus:
a
& Ricotta sahramill
Tortelloni Rucola
a
ja parmesaanilastuill
Ainekset:
& Ricotta täytteellä
Tortelloni Rucola
sipuli
Hienoksi silputtu
Oliiviöljy
Kanaliemi
Kerma
Sahrami
Valkoviini
Sokeriherne
Kirsikkatomaatti
Parmesaanilastu
Timjami
Suola
Pippuri

www.heinontukku.ﬁ
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Nyhetsbrev med rätt innehåll och form
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Saknar du fortfarande ett effektivt nyhetsbrev? Då
är det hög tid att ändra på det, eftersom det är ett
av de snabbaste och effektivaste sätten att nå ut.
Vi hjälper dig att hitta de bästa nyheterna att lyfta
fram, skriver dem på ett lockande sätt, fotograferar
och skapar en attraktiv grafisk form. Vill du, skickar
vi ut nyhetsbrevet också. Tryckt eller med e-post.
Vi är experter på att lyfta fram rätt saker om ditt företag.
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ATT FLER
VISSTE DU

som
n mitt egna hus,
barn«
»Nu har jag äntlige
lämna till mina
ooperajag sedan kan staden Leon, har bostadskhus.

nya
, utanför
invigt sina 34
I Nicaragua
till tre
Manos nyligen
ende mamma
tivet Juntanto
är ensamstå
utbildningar
Valenzuela
ivet. Genom
Fanny Girón
e i kooperat
äntligen kunnat
barn, och ordförand
har hon nu
mitt egna
t byggande
och genensam hem. ”Nu har jag äntligen Jag har lärt
nya
till mina barn.
ﬂytta in i sitt
sedan kan lämna
hus, som jag
är omöjligt!”
mig att ingenting

■

Gott Nytt år
God Jul och ett för din värdefulla gåva!
och varmt tack

rg
catrin söderbepå Kooperation Utan Gränser
Insamlingsledare
Kooperatio

104 25 Stockholm
BOX 30214
n Utan Gränser

BE SÖKSADR

E SS

Franzéngat

BB www.utang
371 20 WE
an 6 TE L 08-120

ranser.se

90 10 01-8
Åsbrink Grafiska

AB

betyder mycket.
Ditt bidrag
till hjälm, handskar

05.10 Tryckeriet
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08-09-17
SÖDERBERG
FOTO: CATRIN

vi vet att en bostad
ta
i dag? Trots att
ing för att kunna
värdigt boende
och en förutsättn Gränser är den enda
ion Utan
högt
mänsklig rättighet
en. Kooperat
bostadsfrågan
sig ur fattigdom n i Sverige som sätter
men även i andra
biståndsorganisatioFrämst i Latinamerika,
efter
på dagordningen.som till exempel på Sri Lanka
delar av världen stöd till bostadskooperativ.
ven
vi
tsunamin, ger bygger medlemmarna i kooperati na.
Tillsammans och minskar på så sätt kostnader
apen och
sina nya bostäder också till att stärka gemensk
r
Projekten bidrar
i bostadsområdet.Gränser får fattiga människo
solidariteten
ion Utan
framtid.
Kooperat
en bättre
Genom
år stött
själva skapa sig
verktyg för att medlemmar har sedan mångadet har vi
hsb och deras Gränsers arbete. Tack vare
boende
Utan
r till ett värdigt
få
Kooperation
tusentals människoännu ﬂer människor att
kunnat hjälpa
glädje!
liv. Du kan hjälpa
som ger dubbel
och ett bättre
Det är en julklapp
tak över huvudet.
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a i HSB-läsare,
ett
Bästa Hemm än en miljard människor saknarär en

200 kronor räcker en medlem i ett
till
sitt
och arbetsskor
som bygger
bostadskooperativ s med andra.
eget hus tillsamman
100 kr
200 kr
300 kr
............... kr
Valfritt belopp:

(mar05) 04616

Stor eller liten upplaga. Digitaltryck,
ark- eller rulloffset. Vi klarar allt från
visitkort till vepor för husfasaden. Visst
är det praktiskt med en leverantör som
kan hjälpa dig med allt?
Vi är experter på allt inom tryck.

GBD nyhetsbre

604010
vg. ange koden
via Internet,
Vid betalning

Bl 2021.04S

Tryck med snabb leverans
– och högsta kvalitet

tat regna in
Det har slu iljer i Nicaragua.
hos 34 fam lp kan ännu ﬂer
hjä
din
d
Me
huvudet.
få tak över
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11.36.48

Civil

Civilekono
mer
den här gång drabbas snabbare
en, de drabb
as redan nu.
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Gråzonen ��������
som kan
kosta dig
jobbet
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Åsiktsmas
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Korrektur och faktagranskning av allt
PLUS:

Sparpaket
kan bli
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en
nystart | Ernst
trendspanar Billgren
| investera
i en klocka
| Lönefrågan

Broschyrer och årsredovisningar med stavfel och
faktafel får potentiella
kunder att tveka. Arbetar
du med oss får du alltid
korrekt material av
högsta kvalitet.
Vi läser alltid allt
innan det går till tryck.
Vi ser till att text är korrekt i både innehåll och
grammatik. Dessutom
gör vi typografiskt korrektur så att ditt material signalerar kvalitet i
minsta detalj.
Vi är experter på
innehåll med trovärdighet och kvalitet.

JINAB Johan Skyttes väg 294, 125 34 Älvsjö, 08-647 20 63
www.jinab.se
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