«Smak» på vår innholdsrike
meny og vi garanterer deg
at du blir fornøyd!

Jobber daglig med fokus på gode
kundeopplevelser og er opptatt av
markedsstrategier, forretningsprosesser, kompetansebygging og det å kunne
levere synlige resultater for våre kunder.

35 år i grafisk bransje og selvstendig
næringsdrivende i Danders Grafiske
de siste 10 årene.

Dag Andersen

Halvor Lind

Erfaring med markedsføring og ledelse
helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon
og visuell kommunikasjon.
Har bl.a jobberfaring fra Ricoh,
Pitney Bowes, Elanders, Tompla,
og har de siste år vært selvstendig
næringsdrivende og eier av
Print Media AS.

Flere år i trykkerier, reprostudio og
reklamebyrå har dette gitt bred erfaring
innenfor alle ledd i den grafiske
produksjonen.
Med dette som et godt utganspunkt vil
du som kunde føle trygghet og visshet
om at du til enhver tid vil få den beste
kvaliteten til den riktige prisen.

Chef | Daglig leder
halvor.lind@mediakjokkenet.no
Mobil: 903 60 700
Gourmetansvarlig | Grafisk designer
dag.andersen@mediakjokkenet.no
Mobil: 414 47 467

Mediakjøkkenet AS
Mediakjøkkenet AS er et fullservice
markedsbyrå i Sarpsborg som ble
etablert høsten 2013.
Gründerne,- innehar til sammen mer
enn 60 års erfaring fra grafisk bransje.

Komplett leverandør
Vi finner det som er mest kostnadseffektivt etter dine behov og ønsker,
og leverer alt du trenger - ofte
i kombinasjon med elektroniske
løsninger for dine nettsider.

I tillegg til å være en komplett grafisk
leverandør, leverer vi alt innen
visuell kommunikasjon og interaktive
tjenester.

Fra idé, utforming og design,
til produksjon og ferdiggjøring av all
visuell kommunikasjon.
Små og store opplag og formater
tilpasset ulike produksjonsmetoder.
Vi lager det meste – også det
«umulige»!

Design & Layout
En grafisk profil skal være klar og
tydelig og understreke firmaets
identitet. Vår erfarne stab tar alltid
utgangpunkt i dette og fokuserer på
at sluttproduktet skal bli akkurat
det du trenger for å underbygge
din profil og tydeliggjøre ditt budskap.
Vi kjenner alle tilgjengelige materialer
og muligheter slik at design og
materialvalg blir ivaretatt på en optimal
måte.
Vi designer alt fra visittkort til komplette
messestands, og hjelper deg med
å finne riktig design på ditt produkt!
– «Vi spiser med øynene.»

www.mediakjokkenet.no
Hvorfor oss? – «Vekk appetitten!»
Gode markedsføringsprodukter er
en viktig kilde til konkurransefortrinn
og økt omsetning. Vi kan hjelpe deg
med å lage «appetittvekkere» som blir
lagt merke til, slik at kundene dine vil
oppsøke deg for «å smake» mer!
«La oss hjelpe deg slik at ditt
markedsmateriell begeistrer, selger
og forsterker ditt budskap på
en profesjonell måte.»

Kvalitetsgaranti
Vårt mål er alltid å levere riktig kvalitet
på våre varer og tjenester, - og at våre
kunder betrakter oss som den
absolutt beste leverandøren av
sammenlignbare varer og tjenester.
Dette både ut i fra kvalitet, leveringsdyktighet og kostnadseffektivitet.
Dermed skapes lønnsomhet for våre
kunder, leverandører og oss selv.
«Vi streber etter å oppfylle våre
kunders krav og forventninger til alle
produkter og tilhørende tjenester,
samt at tilsvarende krav også stilles
til våre leverandører.»

Våre kunder
Vi har mange gode kunder,
noe vi er stolte og takknemlige for.
Vår kundemasse består av små og
store aktører innen de fleste bransjer
både internasjonalt og i hele Norge.
Vi legger stor vekt på individuell
oppfølging og det å kunne levere
produkter og løsninger som er
kostnadseffektive, innovative og
som også i størst mulig grad tilfører
omsetning og gode resultater for våre
kunder.
Vi overselger ALDRI, men søker etter
løsninger og produkter som møter
våre kunders behov og utfordringer.

kreativ visuell
kommunikasjon

«Alt på menyen tilberedes
fra grunnen, etter kundens
smak og behov.»

Har du en idé?
Eller ønsker du kanskje
vår rådgivning og bistand
fra idé-utvikling frem
til ferdige løsninger?
Uansett – vi «kokkelerer»
gjerne for deg!
– Ta kontakt med oss i dag!

Tunebakken 17, 1725 Sarpsborg
Postboks 1122, Valaskjold, 1705 Sarpsborg
Telefon: 69 16 76 20
post@mediakjokkenet.no
www.mediakjokkenet.no

