
Senast prisad 
kund 
Carl-Magnus Pettersson,
Nyebro Snickeri, är utsedd till
årets företagare 2021 i Hylte
kommun. Han driver företaget
i femte generationen. Idag är
Nyebro nischat mot klassiska
fönster och dörrar till
kulturbyggnader, fastigheter
och villor. Sedan fabriken
byggdes ut 2018 har
omsättningen ökat med 70 %.
Grattis förstås! 

nyebro.se/om oss

Nordifa – ny kund
med textil nisch 
Under hösten är samarbete
inlett med Nordifa i Halmstad.
Företaget är nischade på
anpassade produkter i textil till
företag inom ett flertal
branscher, bl a möbelindustrin.
Uppdraget avser att ta fram
nyhetsbrev och olika förnya
presentationsmaterial för att
välja multifunktionell textil till
produktlösningar inom olika
områden. Exportandelen är
cirka 40 %. 

Starka referenser –
tema i kampanj 
I den senaste kampanjen för
effektiv bevattning av
golfbanor förstärker personliga
referenser budskapet. Bra för
att ytterligare befästa
varumärket för Östorps
Bevattning som en av
branschens ledande aktörer i
Sverige. Budskapet på tema
referenser över landet är
kommunicerat via nyhetsbrev,
annonsering och hemsida. 

Att nå rätt företag
och rätt person 
Vänder du dig till en
begränsad målgrupp och
kommunicerar personligt i
första hand? Ju mer ingående
kunskap du har om din
målgrupp och konkurrens,
desto lättare att välja
träffsäkra argument. Behövs
extern hjälp? Ta gärna
kontakt! 

mco.se/vässa ditt budskap

Klassisk DR till
företag 
Uppmärksamma en produkt
genom tryckt utskick med
personlig adressering? Det
har kommit lite i skymundan i
dagens digitala era. Något
som kan vara väl motiverat vid
behov av att nå helt nya
kontakter, framför allt om ditt
varumärke är begränsat känt.
Användbart också med tanke
på GDPR. 

M&CO jubilerar –
25 år 
Med 25-årsjubileum bakom
oss och ett senaste år med ett
flertal intressanta uppdrag
blickar vi nu framåt. Som alltid
är nyfikenhet en av de
drivande faktorerna.
Uppdragen innebär ibland
behov av samarbete med helt
nya externa partners. Nya
influenser – bra för våra
kunder! 

Prisad kund, nya uppdrag, nå nya kontakter Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

God fortsättning på 2022! 
Upplever du behov av att förnya något i din marknadskommunikation, välkommen att höra av dig.

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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