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Som sätter tryck på
alla budskap

Ensam är stark - Tillsammans blir vi oslagbara.

Pia och Ingela är
två projektproffs

Jag är ensam vilket innebär att jag är lättillgänglig
och finns tillhands för kunden. Jag kan även arbeta
med andra byråer, kliva in som extra resurs hos
eller arbeta som underkonsult.
Jonas Henriksson, Hjälp Reklambyrå

UNG OCH FÖRETAGARE - LÄS HELA INTERVJUN PÅ SVENSKTNaRINGSLIV.se
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/lulea/

Intervju: Robin Lindquist Källa: Svenskt Näringliv

HEJA #02

VAD ÄR HEJA?
magasinet HEJA - Ett affärsmagasin av och med Hjälp

HEJA - ett affärsmagasin av hjälp reklambyrå
Vill du fördelaktigt säkra en plast i HEJA?
Välkommen med din förfrågan och önskemål
till info@hjalpreklambyra.se
Trevlig läsning!

Reklambyrå, tillsammans mot toppen med kunder,
samarbetspartner, branschkollegor, gästkrönikörer och
nya intressanta bekantskaper. Följ med på resan!

Varför har Hjälp Reklambyrå startat HEJA?
För glöden av passionen till färg, form och typografi,
men framförallt för att avfyra startskottet till ett helt
nytt affärs- och kvalitétsmagasin med ett intressant
läsvärde och en lång livslängd. Ingredienserna i magasinet smaksätter en intressant mix av profilreportage,
profilannonser, gästkrönikor och eget material.
I det här numret kan du bland annat läsa om - En bättre
restaurang i Luleå. G-kraften som sätter tryck på alla
budskap. Krönika av Mikael Elmegren. Samt profilreportaget om Priorum.
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kreativ utgivare		

idé & produktion

Jonas Henriksson		
Hjälp Reklambyrå
			hjalpreklambyra.se

OMSLAGSFOTO		
Karl-William		
karlwilliam.se 		

> TIDIGARE I HEJA #01

tryck

Luleå Grafiska
lulegrafiska.se

Tommy Nilsson, Boost Consulting
boostconsulting.se
nilsson@boostconsulting.se
070-264 70 70

HEJA - TIPSA och tyck till!

Vad vill du läsa och se i HEJA? Tycka till!
Tipsa till info@hjalpreklambyra.se

guldeRbjudande på sidan 6!

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

BESTÄLL DIN HEJA FAVORIT

Unikt erbjudande! 60 kr inkl moms, eller 2 för 100 kr.
Beställ nu på @elmegrens webbutik via elmegren.se
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En bättre restaurang i Luleå

Hjälp på Manhattan

Hjälp med i artikel på
Svenskt Näringsliv

Elin Landström, formgivare på Yours
yours.se
elin.landstrom@yours.se
0920-24 70 48

new york

G-KRAFTEN!
Som sätter tryck på
alla budskap

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

Ensam är stark - Tillsammans blir vi oslagbara.
Byrån ser bara möjligheter, har roligt och andas resultat.

Mikael Elmegren är
krönikör i HEJA

PRIORUM

Pia och Ingela två
projektproffs
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WIN

foto: karlwilliam.se

Ensam är stark - Tillsammans blir vi oslagbara.
Ensam är stark - Tillsammans blir vi oslagbara.
Hjälp Reklambyrå jobbar efter den filosofin att bygga personliga relationer med samarbetspartners
och kundkompisar där vi alla känner att vi har en vinning med att samarbeta. Hjälp Reklambyrå
är personligare och flexiblare, med goda möjligheter att gå in som underleverantör
eller i en anställningsform efter dina önskemål och behov.
Hjälp är aldrig nöjd innan du är nöjd.

Hjälp Reklambyrå har en kreativ passion för att
producera magasin och kundtidningar. Vill du delta
i HEJA, eller vill du ta fram ett eget tidskrift för,
med och tillsammans med dina kundkompisar och
branschkollegor? Låt oss förverkliga din dröm!
info@hjalpreklambyra.se eller ring 070-592 52 21

hjalpreklambyra.se
FACEBOOK.COM/HJALPREKLAMBYRA
FACEBOOK.COM/magasinetheja

HJÄLP REKLAMBYRÅ
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vilket gulderbjudande, tro det eller ej,
men den här sidan kan bli din i nästa
nummer av heja - helt gratis!
Hur många läser den här guldkantade annonsen? Ganska många. Och vet du vad.
Det hade kunnat handla om dig.
Deltar du med ett redaktionellt profiluppslag i nästa nummer av HEJA får du en
profilannons i HEJA - helt gratis, till dig, eller till någon som du vill lyfta fram.
Dessutom bjuder HEJA i samarbete med Elmegren Marknadsföringskonsult på
en fri annonsplats på @elmegrens webbplats elmegren.se
Erbjudandet gäller för två reportage i HEJA. Boka redan idag - först till kvarn!

Kontakta Hjälp Reklambyrå:

info@hjalpreklambyra.se
070-592 52 21

ELMEGREN.se
BESTÄLL DIN HEJA FAVORIT

Unikt erbjudande! 60 kr inkl moms, eller 2 för 100 kr.
Beställ nu på @elmegrens webbutik via elmegren.se

www.boostconsulting.se

Boost Consulting
kartlägger, analyserar
och dokumenterar
förändringsarbetet för
din verksamhet eller
ditt projekt.

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

kreativa ögonblicksbilder från staden som aldrig sover

NEW YORK även kallad The Big Apple,
är USA:s folkrikaste stad med 8,4 miljoner
invånare och 19,1 miljoner i storstadsområdet.
New York är ansedd som en världsstad med
ett starkt globalt inflytande inom ekonomi,
media, politik, utbildning, underhållning och
mode. Staden är världens ledande finansiella
centrum och huserar även FN:s högkvarter i
stadsdelen Manhattan. Invånarna kallas ”New

Yorkers” och den nuvarande borgmästaren
heter Michael Bloomberg.

ett av världens mest populära turistmål. Staden
är även känd som ”staden som aldrig sover”.

New York är en mångkulturell stad; i princip
alla världens folkgrupper finns representerade.
Ungefär en tredjedel av invånarna är födda
utanför USA. Staden besöks av mer än 40
miljoner (49 miljoner 2007) både inrikes och
utländska turister varje år, vilket gör staden till

I september 2013 besökte jag The Big Apple i
en mix av inspiration, upplevelse och nöjesresa.
Vistelsen fotodokumenterades med äkta och
kreativa ögonblicksbilder

HJÄLP REKLAMBYRÅ
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Är du intresserad av exklusivt bildmaterial
från New York, eller önskar du att anlita Hjälp
Reklambyrå till ett kreativt fotouppdrag?
info@hjalpreklambyra.se, 070-592 52 21
© copyright foto: Hjälp Reklambyrå, Jonas Henriksson

WINNET NORRBOTTEN - PRIORUM AFFÄRSUTVECKLING

PIA
OCH INGELA

PROFILREPORTAGE

www.priorum.se

- TVÅ PROJEKTPROFFS
text: priorum foto: luleåfotograferna

Priorum i Luleå är ett sant kunskapsföretag. Pia Ramirez Måård och Ingela Uvberg
Nordell erbjuder affärsrådgivning, jobbcoachning, processledning och projektledning. De är riktiga projektproffs.

- När män ska rekryteras till kvinnodominerade yrken sägs det ofta att deras påstått ”manliga egenskaper” behövs i jobbet. Men män är
också omhändertagande i grunden. De ska
inte behöva undertrycka det, säger Ingela.

Som individer kompletterar de varandra i det
dagliga arbetet.

- Vi säljer inte faktakunskap utan hjälper våra
kunder att ta vara på sin egen kunskap. Genom att hitta de förmågor och kompetenser
som redan finns hos kunden kan vi se vilka
luckor som behöver fyllas, säger Ingela.

Pia och Ingela har jobbat tillsammans i många
år. I ett kommunalt projekt på 1990-talet, som
stöttade nya företagare genom grupprådgivning, tog de fram sin arbetsmetod som bygger
på dialogpedagogik.

Pia ler igenkännande åt karaktäristiken.

- Det handlar om att skapa förändringar tillsammans med människor. Att få dem att känna att de betyder något för sin organisation
och har något att komma med, fortsätter Pia.

- Vi analyserade vilken kunskap som fanns
och som behövdes i de nya företagen, genom
att låta deltagarna formulera sina egna förmågor. Sedan backade vi som ledare och lät gruppen bli självständig, säger Ingela.

Bland kunderna finns individer, företag, organisationer och myndigheter. På projektsidan
hjälper Priorum sina kunder att utforma idéer
och att skriva ansökningar. Sedan kan de gå
in i de faktiska projekten som konsulter, om
kunden vill.
Spetskompetensen är värdegrundsfrågor –
särskilt jämställdhet. Att kvinnor och män ska
få existera och verka på lika villkor i samhället
och näringslivet.
- Jämställdhet är ingen kvinnofråga utan
handlar lika mycket om män. Killar som inte
ryms i den rådande könsnormen drabbas lika
hårt som tjejer, säger Pia.
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- Många av deltagarna driver framgångsrika
företag idag. Men de nämner inte vår insats
när de berättar sin historia. Då har vi lyckats
och kan vara stolta. De startade sina företag
själva. Vi var med och puttade in kunskapen
som behövdes på vägen, säger Pia.
Pedagogik som profession ligger dem varmt
om hjärtat. Pia har jobbat som förskollärare
och med att integrera flyktingfamiljer i sitt
nya hemland Sverige. Ingela är även hon förskollärare i grunden, men har fokuserat mer
på pedagogisk forskning och lärande. Båda
har lång erfarenhet av att leda och administrera projekt.

- Jag går gärna rakt på sak. Pia lirkar mer, säger
Ingela.

- Vi har en bra balans. Det gör att kunden får
ut det bästa av oss, säger hon

Namn: Ingela ”Ia” Uvberg Nordell
Ålder: 58 år
Bor: Charlottendal i Luleå
Fritidsfavoriter: Sysslar med politik, påtar i jorden och
leker med mina barnbarn.
Bokfavoriter: Jag är allätare och läser det mesta jag
kommer över. Minst en bok per vecka.
Motto: Allt går utom små, små barn, - men de lär sig
med tiden. Men det menar jag att man inte ska ge upp
utan fortsätta försöka. Till slut lär man sig och hittar en
väg som funkar.
Namn: Pia Ramirez Måård
Ålder: 59 år
Bor: I centrala Luleå
Fritidsfavoriter: Läser och dansar tango när jag är ledig.
Bokfavoriter: Relationsromaner och noveller.
Motto: Ångra aldrig något du gjort. Och var den du är!

EN BÄTTRE RESTAURANG I LULEÅ

EN BÄTTRE RESTAURANG I LULEÅ

PROFILREPORTAGE

drommen som
blev sann
www.kopmangatan16.se

Unna dig en riktigt god middag i en lugn atmosfär:

En bättre restaurang i Luleå - Köpmangatan 16 Mat & Catering
text: mikael elmegren foto: mikael elmegren

Den energiske kocken Dennis Strömbäck
med lika energiska och glada hustrun Maria
Strömbäck har under de tre senaste åren förverkligat en dröm, att starta, äga och driva en
bättre restaurang i Luleå. Restaurangen vilar
på fyra verksamheter i två bolag. Luncher, en
liten hotellrörelse - Luleå Bed & Breakfast,
middagar och catering.
Det mest utmärkande och det som de allra
flesta känner till om restaurangen är den dagliga lunchen som serveras. Luncherna bygger
genomgående på färska råvaror, en kött, en
fisk och en vegetarisk rätt. Det ingår alltid
en mycket uppskattad sill och grönsaksbuffé i
varje lunch där du hittar flera sorter av husets
egna sillinläggningar och goda röror som till
exempel västkuströra. Naturligtvis finner du
där också grönsaker och baljväxter i olika varianter. Riktiga råvaror, äkta mejeriprodukter
och inget halvfabrikat är ledorden.
När man äter lunch på en bättre restaurang i

Luleå, till exempel Köpmangatan 16 så ingår
dessutom hög och trevlig servicegrad, bordservering och en trivsamt avslappnad miljö.
Här passar såväl hantverkskläder som mer
strikta klädkoder in. Restaurangen har 54
platser och det är ofta fullt så ett tips är att
ringa och boka bord.

uppdrag som Köpmangatan 16 får från företag såväl lokalt som på andra orter. Det finns
6 st färdigkomponerade catering menyer att
välja på. 3 Rätters De Lux, Italiensk Buffé,
Medelhavs Buffé, Plockbuffé, Svensk Buffé
och Zlapshotbuffé. Men om någon önskar en
annan meny så ordnas det givetvis också.

Önskar man en lite finare middag och ett
trevligt vin i goda vänners lag så är man alltid välkommen. Middagsmenyn förnyas var
tredje månad och håller mycket hög kvalitet.
Allt tillagas ifrån grunden därför kan vi stolt
säga att våra middagar inte innehåller några
e-ämnen. Restaurangen har fullständiga rättigheter.

Dennis har vid allt fler tillfällen åkt till olika
orter runt om i länet och i västerbotten med
uppdraget att ordna god mat eller catering vid
olika tillställningar. Då har han fått låna något
kök på orten där maten tillagats och sedan serverats i närheten vid middagar och event. Det
är cateringdelen av verksamheten som växer
snabbast just nu och det tycker både Dennis
och Maria är mycket trevligt eftersom det
också skapar fler arbetstillfällen. Har ni aldrig
tidigare provat en bättre restaurang i Luleå bör
ni absolut göra ett besök på Köpmangatan 16
hälsar Dennis och Maria Strömbäck

Tvärs över gatan ligger ett enkelt och trevligt
litet hotell eller som det egentligen heter Luleå
Bed & Breakfast. Det är en rörelse som Dennis också driver parallellt med Restaurangen.
Den fjärde hörnstenen är de allt fler catering-

HJÄLP REKLAMBYRÅ
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mikael
elmegren
www.elmegren.se

- marknadsföringskonsult
text: mikael elmegren foto: carina elmegren

Klockan är 03:48 morgonen den 26 september 2010 då jag vaknar med ett ryck. Jag kliver
upp och går ut i köket för att dricka lite vatten.
Våra hundar kommer också in i köket för att
sömndruckna se vad som står på. När de upptäcker att det inte blir vare sig mat eller morgonpromenad, återvänder de till sina bäddar.
Jag dricker sakta av vattnet och börjar forma
ett ord i mina tankar.
Marknadsföringskonsult!? Sen gick jag åter i
säng och sov en stund till. Exakt på dagen den
26 september 2000 klev jag in i Reklamtrion
AB:s lokaler som då låg på Kungsgatan i Luleå, och påbörjade en provanställning som blev
10 år. Jag fick lära mig allt om profilreklam.
Det var kepsar hit och pennor dit. Sålde tusen
paraplyer till Skåne och trehundra granpinnar
till Göteborg. Allt man kan applicera en logotyp på, går att sälja till de som behövde synas
lite extra. Stora volymer och stora belopp.
Under resans gång träffade jag naturligtvis
många företagare som slet med sin marknadsföring. Ofta märktes mycket villrådighet och
okunskap i de så viktiga marknadsföringsaktiviteterna som måste till. ”Ska man satsa på
t-shirts…?” eller ”Vilken giveaways är den
bästa…?” och ”Vad är ett vektoriserat original…?” ”Vad är bäst? Annonsering? TV? Radio? Varmkorv?” Ja, lätt är det inte.
En dag kom det in en man på mitt kontor

och ville titta på t-shirts som han skulle ha i
sin marknadsföring. Vi gick in i utställningen
och tittade på lite olika t-shirts samtidigt som
jag intervjuade honom om sitt företag. Han
hade precis startat sin lilla byggfirma på deltid
som underentreprenör till en större byggfirma.
Han hade en kund och hade inga ambitioner
att få fler. Vad skulle han då med t-shirts till?
Jag var tvungen att fråga honom vilken budget
han hade för sin marknadsföring och fick veta
att han tänkte satsa med så där 1000 kr.
Vi slutade titta på t-shirts. Jag hämtade två
koppar kaffe och vi slog oss ner och pratade.
Nu började jag få ihop en klarare bild av den
här företagarens företag. Han var bekant med
en som äger en byggfirma om fem anställda.
Han själv hoppade in då och då vid behov och
i mån av tid och fakturerade en gång per månad. Nu ville han visa uppskattning för ett gott
samarbete, fick idén att skänka t-shirts med
tryck till sin uppdragsgivare och kund. Efter
en stund kom vi överens om att han skulle
använda sin marknadsföringsbudget till att
bjuda sin uppdragsgivare och de anställda på
en ordentlig middag istället.
Nu har det gått lite drygt 3 år sen jag klockan
13:15 den 1 oktober 2010 hade ett litet möte
med chefen på Reklamtrion där jag berättade att jag ville avsluta min anställning för
att starta eget. Bäst för mig hade varit en successiv avtrappning från min anställning under

3 månader då jag vart efter kunnat förbereda
mig för att ”kasta” mig ut i det okända. Så blev
det sagt och så blev det gjort.
Idag hjälper jag små företag med sin marknadsföring. Dels genom rådgivning, planering
och genomförande av olika marknadsaktiviteter, exempelvis annonsering i sociala medier.
Men även research, IT-support, och annan
internetkommunikation, samt foto mm finns
i min verktygslåda. Sådant som den lilla företagaren ofta inte hinner med, eller kanske kan.
Jag driver min växande webbplats @elmegren,
där jag får utlopp för min skrivarlust i allehanda olika ämnen. Men där finns även en föräldracoach Agnetha Ersson som svarar på frågor
om barn och föräldrarelationer samt alkohol
och drogterapeut Åsa Tibblin som svarar på
alkohol och drogrelaterade frågor.
Jag har också en deltidstjänst på Bättre Assistans i Norr AB där jag arbetar med vuxna som
lever med funktionsnedsättningen autism. Ett
stimulerande pedagogiskt arbete där ingenting är självklart från dag till dag.
Min känsla är att jag är ute på en resa där
framtiden alltid är lite främmande och oförutsägbar och med det trivs jag, för nu är jag…
Elmegren Marknadsföringskonsult

HJÄLP REKLAMBYRÅ

17

_HJALPREKLAMBYRA #HJALPREKLAMBYRA #magasinetheja

GILLA

Klicka på

!
j
l
ö
f
,
a
l
e
d
,
a
l
l
Gi

E

FACEBOOK.COM/MAGASINETHEJA
FACEBOOK.COM/HJALPREKLAMBYRA

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
■

