Du är vår viktigaste kund

Nya företagarsajten lanseras!
JINAB arbetar nu intensivt med att
färdigställa en helt ny webbplats för alla
småföretagare. Firmaliv.se riktar sig till
alla småföretagare över hela landet och är
en mötesplats för alla som vet att företagande är en livsstil med både större frihet
och ansvar än en vanlig anställning.

firmaLIV. se
VÄLKOMMEN TILL SVERIGES NYA FÖRETAGARSAJT

Kolla in sidan när den drar igång under
september!
Vill du ha hjälp med att starta en
eﬀektiv webbplats som lockar kunder
till ditt företag? Vi tar hand om tekniken, bygger rätt graﬁsk form på
webbplatsen och kan ta fram exakt
det material som lockar de du vill nå.
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.

Ännu en totalproduktion
klar för Fastighets

Vi hjälper dig
hitta nya spår!

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

El Clásico

I dagarna är Fastighets verksamhetsberättelse 2008 levererad. Den är vi extra
stolta över eftersom det här är en totalproduktion där vi sköter allt från graﬁsk
form till foto, korrektur och tryck.
Vi gör allt från visitkort till utskick,
kataloger, verksamhetsberättelser
som gör att ditt företag eller din
organisation sticker ut i mängden.
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Vi hjälper dig att nå fram

Nu trycker vi Coca-Colas
personaltidning

Vi har fått ett av världens mest kända
varumärken som kund!
Från och med nu sköter vi tryckningen av Coca-Colas personaltidning.
Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Vill du också ha hjälp
med din tidning?
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För ﬁnska företaget Heinos räkning
har vi tagit fram en produktkatalog
med deras charkuterisortiment. Till
Afa Försäkring har vi bland annat
tagit fram en broschyr med försäkringsvillkor.
För att få en slutprodukt av högsta
kvalitet krävs kvalitetsarbete i varje
detalj. Vi gör en grafisk form som
passar ditt företag och dina produkter.
Vi korrekturläser alltid allting innan
materialet går till tryck.
Bara då kan du få högsta kvalitet.
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