FÖRETAGSPROFILERING

FÖR VÅRA KUNDER

I samarbete med

PROFILERA
DITT FÖRETAG!
Vi vill vara din bästa byggpartner och vår
mission är skapa lönsamma byggen och
byggare. I denna folder visar vi olika
profileringsmöjligheter som vi erbjuder våra
stamkunder. Proffsigt, snyggt och prisvärt!

ARBETSPLATSSKYLTAR

ARBETSKLÄDER

FORDONSDEKOR

Arbetsplatsskylt av hög kvalitet!
Lätt och smidig att ställa upp vid din
arbetsplats. Visa vem som är på plats!

Snygga & funktionella arbetskläder.
Ex. jackor, tröjor, piké och arbetsbyxor.
Med ert företags logotype.

Proffsiga byggare utnyttjar möjligheten
att marknadsföra företaget även på sina
fordon.

Mått: 2000x1000 mm
Tryckyta (båda sidorna) 450x333 mm.
Ram av lackad aluminium.
Pris: 500:- exkl. moms

Vi har de flesta kända varumärkena.

Vi fixar även båten!

Bosse
Byggare AB
ereras av:
materialet lev

Bygg

Så här går det till:
Vi tar fram färdiga transfertryck som ligger
hos vår leverantör. Ni ropar av modell &
storlek och leveranser kommer på ett par
dagar. Enkelt och smidigt!

LOGGA AKUTEN
Vi hjälper även till med att ordna din logotype
och grafiska profil digitalt högupplöst.
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BANDEROLLER

HEMSIDA

TRYCKSAKER

VERKTYG

Arbetsplatsen har väldigt ofta stora
möjligheter till fin och tydlig exponering.
Plastbanderoller 2x1m med öljetter.
Pris: 500:- exkl. moms

Det vanligaste sättet att söka hantverkare idag är att söka via webben,
det är därför väldigt viktigt att ha en
snygg webb-sida.
Nu erbjuder vi er hjälp med detta
från 4 995:- exkl moms.
Vår leverantör är C4 Media, AM-tryck
som vi jobbat med i många år.

Ni kan genom oss beställa brevpapper,
visitkort, kuvert, roll-ups mm.
Genom centrala avtal och stora volymer
blir det både billigare och enklare.

Vi kan ordna de vanligaste verktygen och
förbrukningsvarorna med ert företags
logga på.

Här bygger Bosse Byggare
08-11 22 33

I samarbete med

BESTÄLLNING SKER HOS

DIN KONTAKTPERSON

PÅ NÅGON AV VÅRA PROFFSBUTIKER

POSTADRESS/SERVICEKONTOR:
Källängsvägen 1, 141 71 SEGELTORP 		

08-588 84 650

info@xlbyggpartner.se

LOGISTIKCENTER SEGELTORP:
Mossängsvägen 2, 141 71 SEGELTORP

08-588 84 720

lc@xlbyggpartner.se

08-588 84 750
08-588 84 700
08-588 84 600
08-588 84 770
08-588 84 780

sorunda@xlbyggpartner.se
tullinge@xlbyggpartner.se
segeltorp@xlbyggpartner.se
vaxholm@xlbyggpartner.se
spillersboda@xlbyggpartner.se

BRÄDGÅRDAR:
SORUNDA
TULLINGE
SEGELTORP
VAXHOLM
SPILLERSBODA

Grönlundsvägen 1, Sorunda
Bernströmsvägen 2A, Tullinge
Lövbacksvägen 1B, Segeltorp
Eriksövägen 4, Vaxholm
Spillersbodavägen 185, Norrtälje

www.xlbyggpartner.se

