Du är vår viktigaste kund

Nu gör vi webb – igen!

JINAB gjorde de första webbarna åt olika
företag redan 1996. Vi var pionjärer som
hjälpte företag och organisationer att ta
steget ut på internet långt innan det blivit
en självklarhet att synas där.
Under våren har vi smygstartat vår
nya webbavdelning. I höst drar vi igång
verksamheten för fullt. Läs mer i nästa
nyhetsbrev om våra nya kunder.
Redan nu har vi kompetens på alla
nivåerna. Från attt sköta tekniken och
skapa rätt graﬁsk form på webbplat-

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 har öppet hela sommaren, men ibland är kontoret inte bemannat. Du når oss alltid på 0708-91 11 91.
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Vi gör effektiv form som ger merförsäljning
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Kaplansbacke

Årets kalender är här

Årets upplaga av FastighetsJournalen har just kommit. Kalendern är mycket uppskattad bland
beslutsfattare och fastighetsskötare för flerbostadshus.
Till hösten finns registret med
alla anslutna företag dessutom på
webben.
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Verksamhetsberättels

Just nu är det viktigare än någonsin att kunder och medlemmar
vet vem du är. Vi gör allt från visitkort till utskick, kataloger,
verksamhetsberättelser som gör att ditt företag, organisation
sticker ut i mängden.
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sen till att skapa ett mycket intressant
innehåll för din målgrupp. Vårt mål är
att du sedan enkelt själv ska kunna uppdatera innehållet. Självklart kan vi också
ta totalansvaret för din webb om du vill
slippa lägga tid på marknadsföringen på
webbplatsen.
Ytterligare en nyhet. Från och med nu
har vi utökat vårt graﬁska sortiment
med roll-ups. De är perfekta för att få
ditt företag att synas i konkurrensen på
utställningar, mässor och kongresser.
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Tryck med
snabb leverans
– och högsta
kvalitet

2008

Stor eller liten upplaga.
Digitaltryck, ark- eller
rulloffset. Och från små
visitkort till vepor för
hela husfasader.
Vi gör allt för dig
som är kund hos oss.
Ring oss så trycker vi!
Till ett bra pris, dessutom.

www.norrortsfasad.se
08-753 36 15
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