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OCH I NORRLAND.
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> PRIORUM I HEJA #02 2013
Ingela Uvberg Nordell, Pia Ramirez Måård

priorum.se
info@priorum.se
070-297 50 43 (Pia Ramirez Måård)
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HEJA #01 2014
I det här numret kan du bland annat läsa om Gränsresor - en resebyrå i
Haparanda och Kalix med personling och professionell service.
Sunderby Tryck Produktion AB - de små upplagornas tryckeri sedan
1986. Designstrategen Sara Json Lindmarks gästkrönika. Blåfilm/
Blue Creative AB - inte bara reklamfilm. Crearo Utveckling - som
omvandlar din information till kunskap via webben.

> KÖPMANGATAN 16 I HEJA #02 2013
En bättre restaurang i Luleå
kopmangatan16.se
dennis@kopmangatan16.se
0920-106 00

> MIKAEL ELMEGREN I HEJA #02 2013
Elmegren Marknadsföringskonsult
elmegren.se
kontor@elmegren.se
070-548 02 85

HEJA LULEÅ - ett affärs- och profilmagasin
Vill du fördelaktigt säkra en plast i HEJA?
Välkommen med din förfrågan och önskemål till
kontor@elmegrenochhjalp.se
Redaktionen
0709-80 82 90

kreativ utgivare

idé & produktion

OMSLAGSFOTO

tryck

Jonas Henriksson

> TOMMY I HEJA #01 2013
Tommy Nilsson, Boost Consulting

Sanna Dahlén

boostconsulting.se
nilsson@boostconsulting.se
070-264 70 70

Hjälp Reklambyrå
Sunderby Tryck

> KARL-WILLIAM I HEJA #01 2013
Karl-William, fotograf
karlwilliam.se
info@karlwilliam.se
076-803 17 53

Jonas Henriksson

> ELIN I HEJA #01 2103
Elin Landström, formgivare på Yours
yours.se
elin.landstrom@yours.se
070-331 37 11

foto: ztudio.se

GRANSRESOR.SE

we take you all
over the world
www.gransresor.se, info@gransresor.se,

0922-125 25 (haparanda), 0923-125 26 (kalix)

Personlig professionell service
text: mikael elmegren foto: ztudio.se

Det borde finnas en resebyrå i varje centralort. En byrå med lokalkännedom, som känner människorna på orten och deras behov.
Det gör det inte. Ännu! säger Maarit Lindvall som är ägare av och VD i Gränsresor
med säte och kontor i Haparanda och ett
kontor i Kalix.
Efter många år i branschen och med en tanke
om närhet till kunderna i gränskommunerna
kände Maarit Lindvall att det var på tiden att
starta en egen resebyrå. Gränsresor såg dagens
ljus och året var 2008 med sitt första kontor
i Haparanda. Idag sitter de i nya lokaler och
strategiskt nog granne med turistbyrån på
Krannigatan i Haparanda samt med ett kontor på Köpmannagatan i Kalix. I dagsläget är
de i princip ensamma med kontor i gränsområdet. Även om de har kunder från hela landet så är huvuddelen av kundunderlaget från
Tonedalen och Finland. Alla som arbetar i
resebyrån är finsktalande och mången finsk
resenär söker sig till den närmaste resebyrån
som då blir Gränsresor.
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I framtiden ser Maarit en expansionsmöjlighet där företaget har vesäntligt fler anställda
än idag. Finland men även Ryssland är marknader som har potential, menar Maarit. Eftersom vi ligger strategiskt bra till och med den
lokalkännedom vi besitter så ser läget lovande
ut, fortsätter hon. Många ryssar vill besöka
och uppleva Sverige.
Resebranschen är en hårt konkurrentutsatt
bransch med många aktörer, inte minst på
nätet. Gränsresor vinner dock marknad genom att tillhandahålla ett fullserviceutbud
för såväl affärs- som privatresenärer och med
tyngdpunkt på hög personlig servicegrad.
Det är extremt viktigt att kunden får ett
högt förtroende för oss och att vi alltid levererar utifrån kundens bästa och dennes
önskemål. Det kan vi tack vare kompetent
serviceinriktad personal som fortlöpande
utbildas, bra produkter och att alltid möta
kunden med ett leende, avslutar Maarit.

Gränsresor har lång erfarenhet inom resebranschen och vi kan med våra kunskaper intyga
dig om att du lägger dina resplaner i trygga
händer. Hos oss kan du i lugn och ro sitta ner
tillsammans med oss för att planera din resa.
Välkommen in till oss i Haparanda och i Kalix.
Från vänster: Katja Rundgren, Pia Bryggare
och Maarit Lindvall.
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MAARIT LINDVALL
En dam i sina ”bästa år” och tillika resebyråns
ägare sedan 6 år tillbaka. Har jobbat med
resor sedan 1995. Jag brinner för jobbet och
mötet med människor som på något sätt går i
”resandets tankar”. Varje resa är unik! När jag
inte jobbar så är mina främsta intressen min
familj, vänner och så självklart att resa!

SUNDERBY TRYCK PRODUKTION AB

tryck sedan
1986
www.sunderbytryck.se, info@sunderbytryck.se,

0920-43 40 60

De små upplagornas Tryckeri
text: mikael elmegren foto: veken.se

På Kronanområdet i Luleå finner man en
mängd olika små företag och mitt bland alla
dem hittar vi Sunderby Tryck, eller som det
egentligen heter Sunderby Tryck Produktion AB. Ett tryckeri som funnits med sedan
1986.
Tryckeriet är ett av flera bolag som drivs av
Tor Enebjörk som numera bor i Dorotea i
Västerbotten. Tor finns inte på plats alla dagar utan jobbar ofta på distans. På plats varje
dag i tryckeriet är Jeanette Norén tillsammans
med sina två kollegor Kajsa och Heidi samt
hunden Kitty. Jeanette som arbetat länge på
Tryckeriet berättar att det bästa med jobbet är
att var och en följer hela processen. Den som
säljer in ett jobb är också den som iordningställer, trycker och levererar. Det ger arbetet
en omväxling som stimulerar och man vet vad
som är gjort.
Till en början var tryckeriet beläget i Sunderbyn norr om Luleå. När bolaget startade 1986
hade Bolagsverket en del invändningar på de
namnförslag som Tor skickade in. Eftersom
Tor på den tiden var bosatt i Sunderbyn så
fick det bli Sunderby Tryck vilket godtogs av
Bolagsverket. Efter 2 år flyttade tryckeriet till
Gammelstad men namnet Sunderby Tryck var
redan då etablerat och har därför fått hänga
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med sedan dess. Sedan 1997 är tryckeriet beläget på Kronanområdet utanför centrala Luleå.
Tryckeriet hittar framförallt till kunder som
behöver mindre upplagor av sina trycksaker.
De små upplagornas tryckeri. Det är när kunderna behöver allt från några ex till några tusen exemplar som vår maskinpark är som bäst
lämpad säger Tor Enebjörk. Inom sin kundgrupp har de ett stort antal återkommande
kunder inom framförallt näringsliv men även
föreningsliv samt en del privatpersoner.
Banderoller, rollups, skyltar, dekaler, kuvert,
variabeltryck och allahanda broschyrer är en
del av företagets produkter. Med en bred maskinpark kan de tillhandahålla det mesta inom
branschen förekommande produkter. Allt från
visitkort och examensskyltar till exempelvis
detta magasin. I december 2013 installerades en helt ny Richo digaital tryckpress. Det
är den åttonde digitala maskinen sedan den
första införskaffades så tidigt som 1994. Med
den nya tryckpressen håller de ännu högre
tryckkvalitét än tidigare men framför allt kan
man nu göra en rad nya spännande trycksaksformat. Den nya maskinen lämpar sig mycket
bra för många och små upplagor. Något som
gynnar kunder med varierande informations-

behov då information ofta är en färskvara.
Sunderby Tryck är de små upplagornas tryckeri med hög och snabb servicenivå till en hanterbar prisnivå.
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gjoffset.com

Det är väldigt bra att ha
en hjälpande hand när
arbeten hopar sig.
robert johansson/gj offset, om hjälp reklambyrå.

FAMILJETRYCKERIET I KALIX

marknadsförinGs
tjänster

elmegrens
webbutik

hjälp
reklambyrå

magasinet
heja

VI HJÄLPER ER MED

ELMEGRENS WEBBUTIK

HJÄLP REKLAMBYRÅ

MAGASINET HEJA LULEÅ

Rådgivning, guidning, support
och utbildning i marknadsföringsoch försäljningsstrategier och
aktiviteter.

Här kan du som handlare och
konsument sälja, visa, titta på och
köpa produkter direkt från lokala
som olokala handlare och företag
i Luleå med omnejd.

Hjälp Reklambyrå är en del av
Elmegren & Hjälp Marknadsföringsbyrå AB som fokuserar på att
bygga personliga relationer med
samarbetspartners, kundkompisar
och branschkollegor där vi alla
känner att vi har en vinning med
att samarbeta.

Ett affärs, profil- och marknadsföringsmagasin med redaktionella
profilreportage och profilannonser
av Hjälp Reklambyrå tillsammans
med kundkompisar, samarbetspartners, branschkollegor, gästkrönikörer och nya bekantskaper.

Att hantera era kontakter med
annonsavdelningar, leverantörer av
profilreklam och tryckerier.
Utbildning av småföretagare och
personal inom marknadsföring
och försäljningsstrategier.
UPP TILL 6 TIMMAR MARKNADSFÖRINGS- OCH
SÄLJSUPPORT FÖR 800 KR PER MÅNAD!
• Annonsverkstad
• Säljmaterial
• Fotografering light
• Produktfotografering
• Webbutiks- och administration
• Nätverkande
• Övrig överenskommelse
@Elmegren är en växande lokal
annonswebbtidning med annonser och små reportage om smått
och gott i positiv och kostnadsfri
anda. Gratis att läsa, gratis att
annonsera!
www.elmegren.se
E-post:
kontor@elmegrenochhjalp.se
Telefon:
0709-80 82 90

Vårt varuhus har öppet dygnet
runt!
SÄLJ VIA @ELMEGRENS WEBBUTIK I EN KOSTNADSFRI BUTIKSPLATS/AVDELNING MED:
Din logotyp och dina kontaktuppgifter i @elmegrens webbutik.
Max 20 produkter per butiksplats/
avdelning med bild och produktinformation.
Bannerannaons med valfri länk i
höger kolumn i webbutiken.
Pris: 8 kr/order + 8% provision på
slutkundspriset + moms.
www.elmegren.se
E-post:
kontor@elmegrenochhjalp.se
Telefon:
0709-80 82 90

Hjälp Reklambyrå är en personligare och flexiblare reklambyrå,
med goda möjligheter att även
gå in som underleverantör eller i
skräddarsydda projekt och anställningsformar efter dina önskemål
och behov.
www.hjalpreklambyra.se
E-post:
info@hjalpreklambyra.se
Telefon:
0705-92 52 21

Magasinet har en unik spridning,
nätverk och företag emellan, med
en lång livslängd. En pappersutgåva och en digital utgåva ges ut
och publiceras på våren och på
hösten.
www.hjalpreklambyra.se
Kreativ utgivare:
Jonas Henriksson
Idé och grafisk produktion:
Hjälp Reklambyrå
Marknad, reportage och
annonsförsäljning:
Elmegren & Hjälp
Marknadsföringsbyrå AB
E-post:
kontor@elmegrenochhjalp.se
Telefon:
0709-80 82 90

namn:
sara json lindmark
familj:
maken johan och
sonen kalle
titel:
designstrateg
foto:
therese storc

foto:
andreas sundbom

företag:
deep surface ab

foto:
andreas sundbom

foto:
sanna dahlén

styling:
sara json lindmark

webb:
designlabland.se

styling:
sara json lindmark

makeup:
amanda karlsson

hår/makeup:
andreas nordström

kontakt:
sara@deepsurface.se

hår/makeup:
andreas nordström

hårstyling:
emma johansson

skor: scorett

designer:
erik thörnqvist

jeans:

JC

väst:
erik thörnqvist
skor: scorett

070-648 49 69
besöksadress:
shopping
storgatan 51
976 31 luleå

Vad är din passion?
Designstrategier. Målet är att skapa ett hållbart samhälle där kreativa professionella skapar smart tillväxt tillsammans med företag och
organisationer.

ett designkoncept och bara vilja ha mer.

Har du någon livsfilosofi?
Mitt företagsnamn Deep Surface är min livsfilosofi. Målet är att ytan ska kommunicera
djupet - i allt från den gamla duken som blev
min bästa klänning till hur jag skapar designkoncept för IT företag. Filosofin är grundad i
mitt avhandlingsarbete om kvinnliga moderedaktörers ledarskap och strategier för att sälja,
motivera och inspirera sina medkvinnor och
annonsörer.

Vad är det du älskar med ditt jobb?
När en strategisk analys blir aktion och kunderna inser vinsten i design.

Hur verkar du som företagare?
I över 16 år har jag varit företagare och levt på
min kompetens gällande omvärldsanalys och
strategier gällande KKN (Kulturella Kreativa
Näringar). Drivkraften är att förändra förlegade strukturer och bidra till ett hållbart samhälle där nya kompetenser får verka innovativ
inom traditionella industrier.
När jag år 2000 efter studier på RMI-Berghs
i Göteborg och doktorandstudier i New York
ville bilda familj i födelseorten Luleå frågade
alla: Men vad ska DU göra DÄR? Norrbotten har väl inget att erbjuda en avantgardist
som du? Mitt svar var: Nej - men då får jag
se till att länet förstår varför sådana som jag
behövs! År 2006 författade jag EU-strukturfondsprojektet Designlabland där målet vara
att förändra bilden av länet som gubbigt och
icke-innovativt. Detta genom att bygga konceptuella plattformar mellan traditionella företag/org. och unga kreatörer. Resultatet blev
en win-win modell: unga kreatörer/entreprenörer fick uppdrag och företagen/org. fick
kunskap och inspiration från KKN. Spin-off
effekten blev en ansenlig mängd positiv redaktionell PR. Djup och yta i symbios.
Vad är den största lyckan för dig?
När jag och mitt team lyckats få ett konservativt företag/organisation att bli exalterade över
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Vad är din största rädsla?
Att förlora min optimism och idealism i strävan att bidra till en smartare, vackrare värld.

Vad är din sämsta sida?
Min otålighet.
Vad är dina största begåvningar?
Min analytiska och sociala förmåga. Få saker
undgår mig: hur mannen längst ner i hörnet
är osäker över sitt skoval, till hur exakt rätt nyans av gul pennan i kassan har enligt vårens
trendanalyser. Ca 10% av Sveriges befolkning
har denna egenskap och den kräver perioder
av total vila. Jag rensar hjärnan genom att sy,
åka skidor, segla, laga mat och se skräp på TV.
Om jag inte hälsar eller verkar disträ- håller
förmodligen min hjärna på att implodera av
intryck och måste tillfälligt vara avstängd.
När skulle du ljuga?
Är en notorisk sanningsägare - på gott och
ont.
Vilka är dina förebilder- i livet och jobbet?
Barn. Dom har inte förlorat kontakten med
det kreativa kaoset och säger sanningen.
Vad gillar du inte med ditt jobb?
Administration, jante och maktmänniskors
härskartekniker.

modell:
malin sjögren

bild av ett väldigt konservativt Norrbotten.
Vid Designlablands start 2007 kände få
Norrbottningar till KKN - 2014 beskrivs
KKN som en ”dold miljardindustri” med 300
KKN företag registrerade i länet. Designlabland är avantgardet som banat väg för KKN
inom policymaking, allmänheten och media.
Om du blev reinkarnerad vad skulle du då ha
för jobb?
Dansare.
Vad är den mest inspirerande platsen i din stad?
Luleå Skärgård. Är passionerad seglare.

Med vilka skulle du vilja jobba med i framtiden?
Med Sveriges ministern för företagande, energi och kommunikation.

Med vilket projekt ska du jobba med härnäst?
Kommer fokusera på projekt gällande kombinationen hälsa, kultur, fritid och näringsliv ur
ett kreativt perspektiv.

foto:
andreas sundbom
hår/makeup:
amanda karlsson
klänning:
deep surface

Var och när är du lyckligast med ditt jobb?
När ett koncept är spikat och aktionsfasen
börjar.
Om du kunde- vad skulle du förändra hos dig
själv?
Mina orimligt höga krav på mig själv.
Vad är din största bedrift i jobbet?
Att ha bidragit till en modern och kreativ PR-

>

Vilka är dina favoritrestauranger?
Hemma när min man lagar mat. Och Blue
Ribbon i New York och Chez Martin i Verbier.

sara json lindmark

gästkrönika

GÄSTKRÖNIKA

foto:
sanna dahlén
makeup:
amanda karlsson
hårstyling:
emma johansson
designer:
mimmi björklund
modell:
frida sandström

>>

sara json
lindmark
text: sara json lindmark

BLUE CREATIVE AB

INTe BARA
REKLAMFILM
text: mikael elmegren foto: lars persson, johan sundkvist och jonas henriksson

Du har säkert sett den. Ett litet barn med
en kompis är ute och leker i ett hav av plastsäckar, tvättmaskiner och badkar. En hund
hittar en godsak bland matrester och sopor.
En kvinna tömmer ut en sophink genom ett
bostadsfönster. Soporna regnar ner över en
bil som kör utanför. Texten, Vad händer om
ingen bryr sig? exponeras. Det är en reklamfilm för ett lokalt renhållningsbolag du sett.
En reklamfilmsidé från ett kreativt filmbolag i Luleå. Blåfilm.

•

www.blafilm.se, info@blafilm.se,

070-657 07 31

det en filmskola på gymnasienivå i Luleå.
2007 började där några filmintresserade ungdomar, bland andra Johan och Martin. Efter
skolan fick de av överinseende Stefan Hencz
och hans Filmgården HB tillgång till kamerautrustning och lokal börja experimentera med
filmens magiska värld. Så småningom utvecklades det hela till ett kooperativ, ett embryo till
det som idag är företaget Blåfilm, eller rättare
sagt Blue Creative AB som bildades 2013.

Reklamfilmen med ett barn som leker på en
gata full med sopor är ett exempel på hur Blåfilm vill skapa en tanke hos den som betraktar
filmen. Även om det “bara” är en reklamfilm så
söker de tittarens reflektioner. Publiken är mer
än bara en passiv mottagare.

Johan Sundkvist och Martin Åhlin äger och
driver Blue Creative AB tillsammans med
ingen mindre än Luleåprofilen Christer Engberg som har lång erfarenhet som bland annat
regissör. Johan och Martin arbetar heltid och
kanske lite till i bolaget medan Christer delar
tiden med andra uppdrag.

Vad är då Blåfilm? För något år sedan fanns

Blåfilm berättar om den första kommersiella

filmen de gjorde. Det var till Leos Lekland.
Just då kände de att de hade gjort något stort
och var rätt nöjd men sedan uppdragen blivit
allt fler så har också deras egna kvalitetskrav
på såväl idé som teknik flyttats fram. En slags
strävan att hela tiden överträffa sig själv, reflekterar de.
Numera har kunderna börjat söka sig till
Blåfilm för att få uppslag och idéer till sin
marknadsföring. Inte bara för att få en reklamfilm producerad rakt upp och ned utan
också för att Blåfilms idéer ofta går att omsätta vidare, utanför själva filmen, i exempelvis
webb, trycksaker och radio. Ett mervärde som
många kunder uppskattar.
Ett annat är att de slagit sig i backen på att visa
för sig själva och kunderna att det går utmärkt
att använda sig av fiktion och dramaturgi i re-
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klamfilm även här uppe i Norrbotten. Det vill
säga mer än att bara lyfta fram en produkt och
en prislapp tillsammans med en leende figur.
Det har inte alltid varit en självklar sak att få
gehör för det tänket berättar Johan. En gång
hade de tagit kontakt med en potentiell kund
och presenterat en idé. Kunden tyckte det var
en mycket bra idé men Blåfilm fick gå hem
tomhänta. De tänkte till och skred till verket.
De tog helt sonika och producerade reklamfilmen, gick tillbaka till kunden och visade upp
en nära på helt färdig produktion och se nu
blev det annat ljud i skällan. Kunden har sedan
dess återkommit flera gånger och beställt fler
produktioner.
En tredje styrka som filmbolaget har är flexibilitet. De kan med kort varsel gå från ett projektteam på två till tre personer med små enkla
tekniska hjälpmedel till ett team på uppåt 20
personer. De har numera ett stort kontaktnät
som gör att de lätt får tag på dramaturgisk och
teknisk kompetens och utrustning. Förmågan och kreativiteten att tänka längre än en
enstaka produktion och övertygelsen om säljande produktioner med dramaturgi och fiktion tillsammans med erfarna och kompetenta
samarbetspartners gör att treenigheten blir en
stark position att utgå ifrån.
En av de stora drömmarna för Johan och
Martin är att någon gång få göra en större
fiktionsproduktion utan begränsningar. Att
få göra och visualisera en längre berättelse,
att få beröra. Ingenting man bara gör, så där
bara! Men en väg att kunna nå dit i framtiden
är att jobba med reklamfilm och att göra det
bästa man kan varje gång resonerar Johan och
Martin.

eLearning - ETT SMART ALTERNATIV

CREARO
utveckling
www.crearo.se, maria.jonsson@crearo.se,

070-349 00 89

omvandlar din information till kunskap via webben
text: mikael elmegren foto: linda andorsen

Att skicka sin personal på kurs är kostsamt
inte bara räknat i kursavgifter och resor
utan även i produktionsbortfall. Det upplevs även ofta som en kortsiktig insats. Med
webbaserad utbildning får du tillgång till
utbildningen dygnet runt via din dator eller
surfplatta precis då du behöver den och har
tid att ta till dig utbildningen.
Maria Jonsson har flerårig erfarenhet av att
planera och designa eLearning-utbildningar
främst inom IT-branschen åt stora organisationer. Maria startade egen verksamhet i Luleå
vintern 2013 och har hunnit leverera uppdrag
till bl.a. Norrbottens Läns Landsting, Kalix
Tele24 och IT-företagen eBuilder och Italic.
För dagen har också ett större IT-bolag visat
intresse för Crearos tjänster. Maria brinner för
att hjälpa organisationer att förmedla kunskap
genom att skapa helt kundanpassade eLearning-utbildningar som levereras över webben
till mottagaren antingen via datorn eller surfplatta. Kunden står oftast för själva innehållet
och Maria hjälper till med hela processen från
framtagning av manus till färdig helt kundanpassad produktion.
Du har varit igång drygt ett år nu. Vad har
varit mest utmanande under denna tid?
- Den största utmaningen utan tvekan är att
saluföra sig utåt och etablera långsiktiga relationer, nätverka, göra sig synlig och köpbar. Jag
har även jobbat för att hitta lämpliga samarbetspartners för att möta kundernas behov på
bästa sätt. Nu hade jag förmånen att få upp-

14 HEJA LULEÅ

drag direkt vid start men sedan handlar det
ju om att hitta nya potentiella kunder där jag
ser att mina insatser kan bidra till kundnytta.
Det år som gått har präglats av nätverkande
marknadsföring parallellt med leveranser av
pågående uppdrag, säger Maria och fortsätter.
Jag vänder mig oftast till större organisationer men min kund behöver i sig inte vara en
stor organisation, utan kan ha behovet att
sälja utbildningen vidare till sin kund som i
sig har många slutanvändare av utbildningen.
Det kan handla om såväl offentlig förvaltning som privata företag inom vilken bransch
som helst. Behovet är att förmedla kunskap
till många samtidigt på ett kostnadseffektivt
sätt. Det kan bl.a. handla om att effektivisera
introduktionsutbildningen för nyanställda eller att underlätta för personal som är utspridd
geografiskt att utbilda sig. Framförallt handlar
det om att sänka utbildningskostnaderna men
ändå få helt kundanpassade utbildningar inom
i princip vilket ämnesområde som helst.
Om Du får välja, vilket ämne skulle du helst
vilja göra en eLearning-utbildning om?
- Ämnet i sig är av underordnad betydelse
för mig. Det som inspirerar mig är att kunna
omvandla kundens utbildningsbehov till ett
fungerande manus som i sin tur kan omvandlas till en multimediaupplevelse där bild, text,
inspelning av skärm, videofilm, tal och ibland
musik kombineras till en pedagogisk och lärorik upplevelse. Utöver olika IT-utbildningar
har jag levererat utbildningar inom engelska

åt Kalix Tele24 och ett par miljöutbildningar
för chefer inom Norrbottens Läns Landsting.
Det var otroligt roligt och inspirerande och jag
hoppas på fler uppdrag gärna inom miljö- och
arbetsmiljöområdet framöver. Annars är just
ovissheten om vilket ämne det blir härnäst enbart spännande.
Var befinner sig Crearo Utveckling om ett år?
- Om ett år siktar jag på att ha etablerat fler
långsiktiga relationer med organisationer
i Norr- och Västerbotten och att mitt varumärke har börjat bli känt som en pålitlig,
engagerad och kreativ leverantör som är enkel och trevlig att samarbeta med. Jag vill bli
det självklara valet av eLearning-leverantör i
Norr- och Västerbotten, säger Maria Jonsson/
Crearo Utveckling AB.
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TrafikVis är det lilla företaget byggt av ett stort nätverk och
bred erfarenhet av transport och logistiktjänster. Vi hjälper
till bakom kulisserna med kreativa lösningar, analyser och
allt som har med kollektivtrafik att göra. Enkelt uttryckt gör
vi allt för att öka resandet!

David Åberg

TrafikVis | Aurorum 2 | 977 75 Luleå
info@trafikvis.se | +46 70 572 99 49
www.trafikvis.se |
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