
Senast prisad kund
Peter Johansson, Östorps
Bevattning, Årets
Landsbygdsföretagare i
Laholm. Ur motiveringen:
”Med delaktighet från
planering till igångsättning
skapar Peter Johansson långa
goda kundrelationer för sitt
Östorps Bevattning AB. Ett
företag som växer och som
skapar trygghet för den gröna
näringen när torkan slår in.” 

ostorpsbevattning.se/om oss

Växande
vårdvarumärke 
Den privata vårdcentralen
Kattegattkliniken växer
kontinuerligt. Nu också med
att erbjuda digital mottagning!
Kul att bidra till hemsidan i
förstärkt roll, liksom till nya
medarbetarbilder som
avspeglar den personliga
andan i verksamheten. 

kattegattkliniken.se/personal

Lokalt varumärke
uppköpt 
EliaExpress i Halmstad är
sedan i höst förvärvat av
Norrvidinge. EliaExpress
kommer att arbeta vidare
under sitt varumärke. 
Glädjande är att uppbyggt
varumärke blir fortsatt ID för
verksamheten. Ny ägare på
frammarsch ger ytterligare
styrka. 

eliaexpress.se/nyheter

Elmia Park 
Monterlösning till Elmia Park
2019 för Östorps Bevattning.
Därtill besök på Elmia
Underleverantör. Givande att
åter hämta intryck från dessa
mässor. Slående är
beständigheten som viktig
mötesplats för personliga
kundkontakter. Vill du förnya
monter kommunikation inför
mässa 2020? Boka ett möte! 

mco.se/vässa ditt budskap

Rätt uttryck i motiv
– spetsar din profil 
Bra bildlösningar är en del i
varumärkesarbete för våra
kunder. En fråga är ofta
tillgång till aktuella och
relevanta foton. För bilder i
framförallt ID-skapande syfte
tipsar vi gärna om lämplig
fotograf när behov uppstår.
Kan betyda mycket för att
profilera din nisch! 

mco.se/grafisk design

SEO & Ads –
effektivt rätt använt
Googles löpande förändringar
i algoritmer innebär behov av
återkommande bevakning.
Samtidigt förbättras kvaliteten
på rapporterad sökdata. Ett
exempel är listning av
använda sökfraser vid klick till
din hemsida. Utmärkt som
underlag för optimering. 

mco.se/digital marknadsföring

Varumärkeseffekter, Elmia, profilfoto, SEO Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Varumärkesarbete för framgångsrik kommunikation 
Sedan mer än 20 år hjälper M&CO små och stora företag att bygga sitt varumärke och utveckla sin
marknadsföring, Funderar du på förnyelse i din kommunikation, kontakta mig om förslag för att lösa dina
önskemål.

Mats Persson
mats.persson@mco.se, tel 0702 471553.

M&CO skickar nyhetsbrev då och då till dig som kund, partner eller befattningshavare som vi är intresserad av
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att samarbeta med. Vill du inte längre få brev, från oss, avprenumerera det via länken i sidhuvudet. 
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