
Grafik till mäss-
monter i Berlin 
Grafik till monterväggar på
InnoTrans i Berlin. Detta för
Gadelius Europe, Halmstads-
baserad leverantör av
japanska tågkomponenter.
Gott teamwork med Gadelius
för monterutförandet! Lyckade
mässdagar och med nöjda
japanska representanter på
plats. Det gillar vi såklart! 

Profilering av
produktnyhet 
En nydesignad produktlogotyp
bidrar till att profilera en nyhet
från NORDIC door i Halmstad.
Produktnyheten blir en del i
kommunikationen 2023 från
den 30-åriga experten på
rullportar. NORDIC drive är
ytterligare en egenutvecklad
ledande lösning i portarna för
lokaler inom handel och
industri. 

Varumärket växer
med ny ägare 
Ett flertal lokala utmärkelser
och DI Gasellföretag 2021.
Östorps Bevattnings tillväxt
har lett till förvärv från ett
Skåneföretag inom produkter
för hållbart jordbruk. Planen är
att varumärket växer även
utanför Sverige. Vi har
förmånen att sedan ett antal år
vara en del i utvecklingen. En
spännande ”resa”! 

Förädlar din
digitala strategi 
För exponering online hjälper
vi dig med strategier, koncept
och kanalhantering. Det
innebär inledningsvis att
analysera behov och lägga en
plan för att synas bra och att
nå ut till relevant målgrupp. Vi
sätter upp och optimerar
kampanjer och annonsering.
Så att du får ut mest av
exponeringen! 

Förädlar din
kommunikation 
Bra kommunikation börjar i
strategin. Det lägger grunden
till träffsäkerhet för ditt
budskap till relevant målgrupp.
Vi hjälper dig med strategier,
koncept och utförande. I den
färdiga lösningen ser vi till att
form och funktion går hand i
hand för att göra rätt intryck.
Så att du får ut mest av din
kommunikation! 

Miljöpåståenden
regleras hårdare 
EU kommer att skärpa
reglerna för företag som vill
marknadsföra hållbarhet i
syfte att motverka
greenwashing. Det ska bli
enklare att förstå och avgöra
om företag lever upp till sina
löften om hållbarhet. Bra! Det
gynnar företag som verkligen
är äkta i sitt miljöbudskap. 

Tema varumärkesarbete Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Frågor om varumärke och kommunikation? Kontakta oss! 
Upplever du behov av att förnya något inom varumärke och kommunikation, välkommen att höra av dig.

Mats Persson
mats.persson@mco.se | 0702 471553.

M&CO skickar nyhetsbrev då och då till dig som kund, partner eller befattningshavare som vi är intresserade
av att samarbeta med. Vill du inte längre få brev, från oss, avprenumerera det via länken i sidhuvudet. 
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