


Enda fördelen med många konsulter  
är att du får gå på fler fester.

Det är inget fel i att hålla sig med en varumärkesbyrå, 
en webbyrå, en PR-byrå, två reklambyråer (en taktisk 
och en strategisk), en DM-byrå, en eventbyrå, en 
designbyrå, en mediebyrå och en produktionsbyrå. 

Om inte annat blir du bjuden på många luncher 
och fester samt en och annan workshop i angenäm 
konferensmiljö. Det kräver dock två saker av dig.

För det första att du har relativt gott om pengar. 
Alla konsultföretag tar betalt för sin tid. Att hålla 
sig uppdaterad på ditt företag, dina produkter, din 
målgrupp och din marknad tar tid. Alltså kostar 
det pengar. Och den enda som puttar in pengar i 
processen är du, om vi nu ska vara raka med varandra. 

För det andra att du har relativt gott om tid. Du 
måste hålla koll så att inga stafettpinnar blir liggande 
på marken. Rent statistiskt ökar ju risken att pinnen 
tappas, ju fler växlingar som sker. Du måste också 
koordinera alla aktviteter, så du verkligen får ut de 
synergier alla konsulter gillar att prata om. 

Alternativet är att du har en konsult som kan lotsa 
dig hela vägen. Vi är en sådan konsult. Vi har alla 
kompetenser inom strategi, kreativitet och produktion 
under samma tak. Oavsett media, kan vi hjälpa dig 
hela vägen - från strategi till genomförande. 

Det enda du riskerar är att bli bjuden på färre 
fester. Å andra sidan får du kanske råd att fixa en och 
annan egen fest. Vi kommer gärna.



In Time
Box 7312
402 36 Göteborg

Porto
betalt

Jag vill gärna träffa er, och är mest 
intresserad av att diskutera:

 Kommunikationsstrategi; varumärkesplattform, kommunikationsplan,  
 företagswebb, logotyp/designprogram etc.

 Taktiska kampanjlösningar;  annonser, affischer, DR, mässor/utställningar,  
 pr, kampanjwebb, radio/tv och sånt.

Företag:

Namn:

Telefon:

Adress:

Mail:

Du kan också fylla i formuläret på vår hemsida: www.intime.se/fest
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