En reklambyrå
med stor kunskap och
mycket hjärta!
Vi jobbar med all typ av grafisk form.
Papper, digitalt och socialt.
För alla typer av företag och branscher.
Vi älskar vårt jobb.
Låt oss hjälpa dig, så att du kan fokusera på det du älskar med ditt jobb.

VAD. HUR. VEM.

ERFARENHET SEDAN 2003

Logotyper och grafisk profilering.

Eftersom Grundform funnits i snart 15 år har vi
mycket bra och stabila samarbetspartners
inom tryck, PR, profilmaterial, film, event m.m.

Uppfräschning av befintlig grafisk profil.
Webbsida – helt ny och/eller hjälper till med uppdateringar (WordPress och Hemsida24).
Löpande produktion av trycksaker, webb, utskick,
mässmaterial och annonsering.
Företagssidor och grafik för sociala medier.
Mallar för Word och Powerpoint.
Nyhetsbrev i MailChimp och Get A Newsletter.
Externa konsulter vid behov, t. ex. copywriter.

Vi kan vara den enda kontakten du behöver.
För vad du än behöver hjälp med.
Låter inte det bra?

Bilderna ovan är exempel på
grafiska profiler som vi gjort – titta
gärna även på andra uppdrag:

www.grundform.se/portfolio

SYMBOL

LOGOTYP
FÄRG

TYPSNITT
BILDMANÉR
MÖNSTER
IKONER

Varje individ och varje varumärke har sin
unika karaktär, en exklusiv kombination
av egenskaper som tillsammans
formar en personlighet.
När det handlar om att identifiera en
människa är det ofta enkelt – vi känner
igen utseendet och rösten.
När det gäller ett företag kan det vara
betydligt svårare. Den vanligaste
anledningen är att företagets ansikte
och karaktär inte är tydliga nog.
Många av dagens produkter och
tjänster är dessutom så lika varandra att
det enda som skiljer dem åt är just
marknadsföringen och den grafiska
profileringen – det vill säga företagets
grundform.

VI GILLAR VÅRA KUNDER OCH DE GILLAR OSS.
» Grundform är verkligen engagerade och brinner
för sitt arbete och fortsätter skapa resultat som
överträffar mina högt ställda förväntningar. Det är
ett sant nöje att arbeta med dessa proffs som
dessutom har denna härliga, glada, energiska
och omtänksamma attityd mot sina kunder. «
» Att jobba med någon som är så snabb och proffsig
som Alexandra, och så konstruktiv, kunnig och
pedagogisk som Klas, har gjort Grundform till något
mycket mer än bara en vanlig leverantör. En stadig
hand att hålla i när vi nu växlar upp vår verksamhet. «
» Grundform tog ett helhetsgrepp och såg över
hela vårt behov för både papper, kuvert samt våra
digitala dokument. Allt med ett resultat som varit över
förväntan. Att våra kontaktpersoner hos Grundform
även är otroligt trevliga, snabba och har flera
prisvärda paket för sina tjänster gör att vårt val att
anlita Grundform är det bästa vi har gjort. «
» Vi fick en människa som visade en djup förståelse
för vår lilla verksamhet och vad som är unikt med
den. Vi kände oss omhändertagna och förstådda
på ett sätt vi aldrig tidigare gjort. Vårt
profilprogram är nu enhetligt och vår hemsida
en av branschens i särklass bästa. «
Läs vad andra kunder tycker
om samarbetet med oss:

www.grundform.se/referenser

VAD KOSTAR DET?
Att anlita en reklambyrå behöver inte bli så dyrt som man
tror. Många av våra kunder är fåmansbolag som insett hur
mycket bättre och enklare det blir med professionell hjälp.
För lite större uppdrag ger vi oftast offert på ett fast pris.
Behöver du hjälp bara några timmar åt gången har vi våra
förmånliga och populära GrundformsTimmar:
10 förköpta timmar till ett billigare timpris – oavsett vad du
behöver hjälp med.
Vore det inte kanon att få hjälp av en riktig reklambyrå för
950 kr/timme?

Grundform Sthlm AB
Roslagsgatan 34
113 55 Stockholm
08 - 121 486 00
info@grundform.se
www.grundform.se

Kontaktperson:
Alexandra Németh, VD
alexandra@grundform.se
070 - 78 601 78

