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Hjälp Reklambyrå

du är utvald!
- Läs ditt exemplar av den
unika utgåvan av HEJA

Byrån ser bara möjligheter, har roligt och andas resultat.

HJALPREKLAMBYRA.SE

Varumärkesplattform | Identitetskoncept | Logotypdesign
Korrespondensmaterial | Varumärkesnamn | Trycksaker
Webbplats | Illustrationer | Utomhusreklam
Kampanjer | Reklamfilm | Workshop
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Jonas Henriksson
”MÅLSÄTTNINGEN
ÄR SOLKLAR”
Hjälp Reklambyrås målsättning är solklar - Att leverera smarta och eleganta kommunikationslösningar så att du tjänar pengar och blir framgångsrik. Byrån ser bara möjligheter, har roligt
och andas resultat. Målsättningen är att alltid utveckla genomtänkta budskap och lösningar,
såväl till lokala entreprenörer och företag med världen som marknad,
skräddarsydda för verksamheten och budgetramarna,
tills du som kund är helt nöjd med resultatet.
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PORTFÖLJ

Våra kunder är
effektivare
Kent och Peter har ordet
SID 2

Svensk Handel
Vad händer!
SID 3

Cykloteket
Vi cyklar helst!
SID 7

Djurmagazinet
Butiksdata från FDT har gjort oss
lönsammare!
SID 4-5

KOMPIS: fdt system ab

FLER UPPDRAG: HJALPREKLaMBYRA.SE/PORTFOLJ

PORTFÖLJ

MIDS

MMAR
på natursköna

UDDBACKEN

KOMPIS: MÅNSBYNS FRAMTID

FLER UPPDRAG: HJALPREKLaMBYRA.SE/PORTFOLJ

PORTFÖLJ

KOMPIS: priorum och ltu

FLER UPPDRAG: HJALPREKLaMBYRA.SE/PORTFOLJ

PORTFÖLJ

KOMPIS: magasinet iluleå

FLER UPPDRAG: HJALPREKLaMBYRA.SE/PORTFOLJ

INNANFÖR
BYRÅDÖRREN
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foto: karl-william

”VI ÄR OCH VILL INTE BLI DEN
STÖRSTA BYRÅN, MEN VI ÄR EN
UPPSTICKARE ATT RÄKNA MED”
- Jonas Henriksson, ägare Hjälp Reklambyrå
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KUNDREPORTAGE

Boost
CONSULTING
Agerar i en bransch med långa ord:

Utvecklingsorienterad projektskräddare med passion för
projektledning och strategisk verksamhetsutveckling
text: tommy nilsson och tiina smeder foto: ztudio.se

TOMMY NILSSON
AB Boost Consulting
070-264 70 70 | Varvsgatan 53
972 33 Luleå | nilsson@boostconsulting.se
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Vissa branscher lider av förkortningssjukan, där långa ord göms bakom tre bokstäver som inte säger den oinvigde ett dugg. I
Tommy Nilssons värld är det tvärtom. Han
jobbar med nyttovärdesanalyser, till exempel. Många bokstäver, javisst. Men du kan
åtminstone ana vad det handlar om.

projekt, med fokus på scenarios och trafikdata.
Därefter är det ett kommunalt visionsarbete
som behöver processtöd. Allra senast tog han
och en kollega fram en förstudie till ett större
projekt, genom djupintervjuer och analys av
svaren. Där var beställaren ett kommunägt
bolag.

Tommy Nilsson äger och driver företaget
Boost Consulting i Luleå. De hjälper verksamheter eller pågående projekt med att kartlägga, analysera och dokumentera deras förändringsarbete.

- Kunderna finns inom både samhälle och
näringsliv. Vi tar fram neutrala underlag för
beslut, men besluten fattar kunden själv, säger
Tommy Nilsson.

- Jag vet att förändringsarbete kräver uppoffringar på vägen, och det är svårt att frälsa sin
egen arbetsplats. Då kan det vara vettigt att
anlita extern kunskap.
Ena dagen djupdyker Tommy i arbetet med
verksamhetsstöd för ett större infrastruktur-

Men vänta ett tag. Backa tillbaka till rubriken.
Projektskräddare, vad är det?
- Det var en kund som gav mig den titeln, lite
på skämt. Jag ser alltid möjligheter att koppla
ihop olika aktörer med embryon till idéer som
kan skapa spännande projekt
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BOOST CONSULTING
Nyfiken, modig och med ett etablerat
regionalt nätverk inom teknik, samhälle
och näringsliv. Det är Tommy Nilsson
och Boost Consulting i ett nötskal.
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SAMARBETSPARTNER

KARL
WILLIAM
foto: karl-william, karlwilliam.se

”Allt fler blir medvetna om vikten av
att deras kommunikation ser bra ut”
Gör du inte ett starkt intryck faller du snabbt i glömska.
Det vet Karl-William som jobbar med reklamfotografi
och retusch, både till lokala entreprenörer och företag
med världen som marknad.
- Bra producerad bild med tydligt budskap är väldigt viktigt nu, då bildflödet är enormt och fortsätter växa, säger
Karl-William.
- Vågar man ta steget att göra ett starkt och unikt bildmaterial för att visa sina produkter eller tjänster, har man
mycket att vinna. Man ökar kännedomen om sitt varumärke och i slutändan sin försäljning.
Det bästa tipset Karl-William har till företag som vill satsa
på bild är att hitta en känsla man vill förmedla och sedan
låta den löpa som en röd tråd genom allt bildmaterial som
produceras

5 SNABBA MED KARL-WILLIAM
Hur gammal är du?
25 år är jag.

Familj?

Underbar sambo och två sphynxkatter.

Vad gör du när du inte fotograferar?

Ett intresse är film och ett annat är öl.
Tillsammans är det extra trevligt.

Favoritmat?

Salami/brie-mackor!

Lyssnar på?

På jobbet blir det mycket dansmusik, det är bra pepp.
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GÄSTKRÖNIKA

ELIN
landstrom
elin landström, illustratör och formgivare på yours

- Från vision till verklighet
text: elin landström foto: rickard johansson

Det här med att titulera sig som konstnär är
något som har varit en svårighet för mig. Jag
blir många gånger besvärad när andra beslutar
sig för att ge mig den titeln. Jag kan däremot
hålla med om att jag besitter en konstnärssjäl.
Redan som liten låg min största passion i kreerandet och jag visste i tidig ålder vad jag ville
uppnå. Själva målandet och mitt illustrerande
tog fart när min kusin anmälde mig till en kurs
i akvarell. Vid den tiden var jag väldigt entusiastisk i mitt skapande, men samtidigt kände
jag mig handfallen - jag hade ännu inte hittat mitt signum och mitt uttryck var spretigt,
något som kanske kännetecknar alla färska
kreatörer.
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deras okunskap har blivit överbevisade. För
med rätt vägledning kan alla måla.
Vad ger då mig stimuli till den mentala verksamheten? Var hittar jag min inspiration? Jo, i
just detta motto - alla kan måla.
Min främsta inspiratör är spanjoren Gabriel
Moreno. En man med otroligt höga ambitioner. Han briljerar i allt från färg och form till
mönster och tekniker. Jag följer honom frenetisk i alla hans kanaler och tänker varje gång,
kan han så kan jag.

Men, på den kursen ovanför Handelsbanken i
Överkalix lades hela grunden till min karriär.

Men, jag tycker vi vänder blicken bort från
Madrid och mot Luleå, en stad med många
kreativa branschkollegor. Staden där vi hittar
några av de stöttepelare som jag har lyckan att
omges av.

ALLA KAN MÅLA
Många människor har genom åren gett mig
påståendet att de inte besitter några målarkunskaper, vilket har lagt grunden till ett av
mina främsta motton. Var och en av de människor som i min närvaro yppat påståendet om

Under en lång tid våndades jag nämligen med
klumpiga verktyg i Illustrator, ingenting tycktes få den känslan jag sökte och allt föll på
linjerna. Fram tills den dagen då ett mail med
nya penslar hade trillat ned i inboxen. Sedan
dess har otaliga timmar spenderats framför
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datorn och plötsligt föddes min egna stil. Allt
tack vare en enda, men ack så viktig, människas egna initiativ att stödja min utveckling.
Ni har sedan många rader tillbaka listat ut vad
jag vill förmedla med min krönika men för att
vara märkvärdigt tydlig vill jag uppmana er
alla att inte tveka när ni får chansen att lyfta
fram en kreatör. Du kan nämligen vara en av
de personer som hjälper till att sätta rätt kurs
för någon annans kreativa lust och uttryck

elin landström, illustratör

facebook.com/hjalpreklambyra

w v
Hjälp reklambyrå på youtube och vimeo.
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_HJALPREKLAMBYRA på instagram

g-kraften som sätter
tryck på alla budskap
Lule Grafiska har g-kraften för effektiva
budskap i traditionella och digitala kanaler.
Vi accelererar snabbt med korta ledtider.
Med g-kraften sätter vi tryck på mötet mellan
avsändare och mottagare. Vi skapar mötesplatser
för budskap och publik, säljare och köpare,
erbjudande och marknad.
Vi hanterar allt från tryck på papper till
komplexa logistiklösningar med variabeltryck,
paketeringar och distribution.
Vi är ansvarstagande, verkar aktivt för en hållbar
produktion och är Svanenmärkta. Dessutom tar vi
ansvar för kundens verklighet, där tid är pengar.
Vi är också tryckfrihetens försvarare som tror på
allas rätt att uttrycka och kommunicera sin idé,
sitt erbjudande, sin sprängkraft.
Lule Grafiska är ett modernt g-rafiskt företag
som sätter tryck på alla budskap.

webb: lulegrafiska.se telefon: 0920-24 77 90
adress: fabriksvägen 14, 972 54 luleå
■

