
Kommunikation av
smart bevattning 
Östorps Bevattning
uppmärksammar lantbrukare
på att tidigt ta tag i förnyelse
av sin utrustning inför nästa
odlingssäsong. Budskapet är
kommunicerat via en
nyproducerad produktfolder
som är distribuerad på
Östorps svenska marknad.
Detta i effektiv kombo med
nyhetsbrev till kunder och
exponering på hemsidan. 

mco.se/ostorps

Ny hemsida för
klassiska fönster 
En ny hemsida för Nyebro
Snickeri guidar kunder i bl a
modeller för att lättare kunna
välja utförande. En nyhet är ett
standardiserat modellprogram
för fönster, dörrar och tillval.
En annan nyhet är rikligt med
bilder för både guidning och
inspiration. Hemsidan följer
senaste standard för
funktionalitet och
sökmotoroptimering. 

nyebro.se

Binge Container
expanderar 
Idén till den bottentömmande
containern fick grundaren från
Halmstad, Bo Lörgård, för 30
år sedan. Containern säljs
idag under varumärket
BINGE. Den nya ägaren,
Gnosjöföretaget GLS
Industries, tillför muskler och
resurser för expansion. Arbete
pågår med att förnya
kommunikationen. Ett
intressant uppdrag som har
rivstartat! 

Östorps Bevattning
Gasellföretag 2020 
Östorps Bevattning har utsetts
till DI Gasell 2020. Detta som
ett av åtta företag i Halland,
vilket bygger på tillväxt under
fyra senaste åren. Glädjande
även för oss som är
engagerade i varumärke och
marknadsföring. 

gasell.di.se

Företagsemblem
för äkta vara 
Ett emblem är ett utmärkt sätt
att signalera äkthet och
kvalitet. Användbart i många
olika sammanhang, t ex för
märkning av produkter,
stämpel i profilmaterial och
metallpins till klädsel. Kan i
vissa fall passa bättre att
använda än logotypen. 

Lansering inom
industrin i Sverige 
För kommunikationen av
BINGE är budskapet spetsat
och profilen förstärkt. Detta för
att inledningsvis bygga
kännedom genom bl a
pressmeddelande om nytt
ägarskap och en
produktpresentation för
säljaktiviteter. Parallellt pågår
arbete med en ny hemsida. 
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God Jul & Gott Nytt 2021 
Trots ett speciellt år, har det bjudit på många glädjande händelser. Tack till kunder, partners och leverantörer
för gott samarbete i projekt under året. Vi ser fram emot nya engagerande uppdrag under 2021. Ett år då
dessutom M&CO 25-årsjubilerar :)

Mats Persson
mats.persson@mco.se | 0702 471553.
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M&CO skickar nyhetsbrev då och då till dig som kund, partner eller befattningshavare som vi är intresserade
av att samarbeta med. Vill du inte längre få brev, från oss, avprenumerera det via länken i sidhuvudet. 
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