Du är vår viktigaste kund

Sälj in firman med en unik almanacka!
Vill du vara i dina kunders tankar ett helt år framåt? Då har vi
ett erbjudande åt dig. Med en personlig almanacka påminner
du dina kunder om dig och ditt företags tjänster på ett av de
eﬀektivaste sätt som ﬁnns.
Vi hjälper dig att ta fram både text och bild och har en egen
fotograf som fotar allt som behövs. Vi producerar och trycker
almanackan till oslagbara priser! Eller vad sägs om unika,
designade almanackor från 3 kr/st!
Och du, almanackorna är perfekta julklappar…
Nu är det hög tid att beställa 2010 års almanackor. Ring
oss på 08-647 20 63 så hjälper vi dig att sälja mera hela
nästa år.

Succéstart för firmaliv.se
För några veckor sedan smygstartade
vi Sveriges nya företagarsajt. 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. Gå in på
ﬁrmaliv.se och bekanta dig med våra
experter. Ställ dina frågor till dem eller
kom med tips på vad du tycker att vi
borde skriva om eller reda ut. Du når
oss på redaktion@ﬁrmaliv.se.
Passa på att annonsera på ﬁrmaliv.
se! Just nu har vi ett mycket förmånligt premiärerbjudande! Mejla på

annons(at)ﬁrmaliv.se eller ring
08-647 20 63 så berättar vi mer.
Firmaliv.se är bara en av de webbplatser vi har byggt upp sedan de
första hemsidorna vi gjorde 1996.
Därför kan du vända dig till oss med
förtroende så hjälper vi dig att starta
en eﬀektiv webbplats som lockar
kunder till ditt företag. Vi kan göra
allt, från en enkel startsida till att ta
totalansvaret för hela webbplatsen. Vi
kan tekniken, vet vilken graﬁsk form
som fungerar och tar i samråd med
dig fram exakt det material som lockar
den målgrupp du vill nå.
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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
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