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Vision

Vi vill utveckla våra kunders kommunikationsbehov 

till en stringent strategi där text och bild, oavsett 

medium, samverkar och bildar en stärkt identitet.

Bakgrund & framåt!

Linder & Co arbetar utifrån den erfaren-
het vi förvärvat under ett stort antal år,  
främst inom, läkemedelsindustrin.

Vi grundlade vår verksamhet inom 
Pharmacia, där vi arbetade med alla de-
lar i design, produktion och framtagning 
av produkter för information och mark-
nadsföring av läkemedel och bioteknik. 
Under namnet Grafisk Service fanns 
reklambyrå, tryckeri, trycksakslager och 
storvolymkopiering. Vi täckte hela pro-
duktionsledet från idé till slutprodukt!

Nu jobbar vi vidare i ett ”konglomerat” 
av gamla och nya kollegor i branschen. 
Vi har resurser för att kunna erbjuda 
kvalitetsproduktioner till våra gamla 
och nya kunder. Vi har redan fått positiv 
feedback från nya kunder och det byggs 
hela tiden relationer för framtiden. 

Det vanligaste sättet att uttrycka ett företags vision är att hänvisa till hemsidan. Där brukar visionen 

finnas och så är det även i vårt fall. Du slipper söka där – den visar vi tryckt format nedan! 

Vi menar att vi kan stå i mål för visionen så den får finnas med här…

Alldeles i dagarna har vi passerat ett år 
som fristående företag, och med facit i 
handen tycker vi att våra kundrelatio-
ner blivit allt bättre. Vi fokuserar på en 
ständig förbättringsprocess för att öka 
kundnöjdheten.

Som en del av detta kommer ni att i 
samband med leveranser från oss att få 
ett mail med feedbackfrågor. Tar ni er 
tid med att svara på dessa, och är raka, 
kommer vi att utvecklas ytterligare som 
er grafiska leverantör.

Gammalt hantverk möter nya tekni-
ker  i den grafiska världen och Linder 
& Co är väl positionerade för att möta 
de utmaningar våra kunder erbjuder 
oss. Idag lägger vi en bred betydelse i 
begreppet den ”grafiska världen” och 
allt som händer där. Riktade trycksaker 

i små serier, så kallade, variabeltryck 
blir allt vanligare och tar i många lägen 
över de stora produktioner som skapat 
lagringsproblem för våra kunder. 

Vi har flexibilelt anpassat oss till 
detta men pekar på att ”budbäraren”, 
designen, har en lika viktig plats i 
produktionerna som tidigare – kanske 
än viktigare än tidigare. Det talas brett 
om ”media-bruset” och vi tror att ni 
har lika stor insikt som vi att det gäller 
att spetsa till sina marknadsaktiviteter 
för att synas i sagda brus. 

Vi vill medverka till en framgångsrik 
design och stärkt företagsprofil och 
ökad framgång i de aktiviteter ni har 
framför er. 

Litet galleri…

 

…omfattar allt från annonser, 
logotyper, manualer, tidningar, 
illustrationer till utställningar…
 



Poster 200 x 90

CD-produktion

Logo Nordiskt projekt

Tablettask Aromasin Poster Biovitrum

Check & Annons AMO

PPT material

Galleriet fortsätter med tidigare och aktuella produktioner… Har du frågor så träffas 
vi och reder ut begreppen.

Annons A4

Monter 120 x 110

Poster 90 x 33

Illustrationer

Bannerstand 100 x 220
Produktblad A4



Airbrush illustrationer

Poster Roche

Symposierapport Roche

Patientfolder Biovitrum

Utbildningsmaterial

PresenattionsKIT

Poster Roche

Bilder utgör de bästa referenserna!



System 3,5 x 2,25

Mässmonter FF04

UF10E
Headoffi ce

UF6B

Skyltsystem – egen design

Det fi nns utmärkta möjliheter i kontakterna med Linder & Co


