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PRINT MANAGEMENT
Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete
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Total kontroll  
över din tryckta 
kommunikation
Vill du fokusera på din kärnverk samhet och kreativitet 
istället för produktion, inköp och distribution? Eller beställer 
du ofta flera olika typer av tryckt material, som måste 
lagras en tid och därefter skickas ut till olika platser i en  
viss ordning? Då kan Print Management vara lösningen. 

Print Management är ett verktyg som hjälper dig att 
kommunicera med dina kunder i olika kanaler – och 
samtidigt maximera effekten av dina marknadsförings-
resurser. Detta oavsett om du ansvarar för marknads-
föring eller inköp av grafiska produkter och tjänster i ett 
företag med flera återförsäljare, märken eller butiker.

Print Management gör det  
enklare att kommunicera i alla led
n  Kunder
n  Kundernas kunder
n    Byråer
n    Affärspartners
n    Underleverantörer

n  Distribution
n  Strålfors lager
n  Produktionsenheter
n  Statistik
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Print Management är en helhetslösning som  
kombinerar tidskritiska tryck och annan riktad 
kommunikation till dina kunder.   
Tack vare Print Managements onlinelösning  
effektiviseras informationsflödet mellan dig, dina 
kunder, partners och distributörer. Samtidigt får  
du enkelt tillgång till allt från statistik och  
beställningar till lagerstatus och uppföljning.

Strålfors
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Detta är Print 
Management

Helhetssyn
Strålfors kan hjälpa dig med din 
marknadsföring genom olika tjänster 
– allt från lagerhållning och logistik till 
fysiska eller elektroniska kampanjer. Vi 
vet att det är viktigt att lagervaror som 
kvittorullar och reklammaterial aldrig 
tar slut och att tidskritisk information 
måste finnas på rätt plats vid  
rätt tidpunkt. 

Vi anpassar alltid lösningen  
efter dina behov 
Optimerade processer och rutiner i 
kombination med våra professionella 
medarbetare ger alltid dig den mest  
effektiva lösningen.

Användarvänlig onlinelösning 
Vår onlinelösning gör att informations- 
flödet mellan dig, dina kunder, partners 
och distributörer fungerar smidigt. Det  
ger dig tillgång till allt från statistik  
och beställningar till lagerstatus och 
uppföljning.

Hållbara och säkra 
kommunikationslösningar 
Effektiv kommunikation hänger nära  
samman med minskad miljöpåverkan.  
Strålfors tryckprocesser är miljömärkta  
med Svanen i Norden och FSC i  
Frankrike, och verksamheten är  
kvalitets- och miljöcertifierad  
enligt ISO 9001 och ISO 14001.  
Våra tryckerier är säkerhetscertifierade 
enligt Svenska Bankföreningens regelverk 
för att säkerställa att en viss typ av printat 
material inte kan kopieras eller förfalskas. 
Olika material och tekniker kan användas 
beroende på säkerhetsnivå. 
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Strålfors

KU
ND

 / 

KUNDENS KUND

PA

RTNERS

PARTNERS PA
RTNERS

EX
TE

RN
A BYRÅER

HUVU
DA

KT
Ö

R 
/ V

ARUMÄRKE

SAMARBETSPARTNERS
OCH UNDERLEVERANTÖRER

PRODUKTION
STRÅLFORS LAGER

SAMARBETSPARTNERS

DISTRIBUTION



6

Kampanjmaterial
Vi hjälper till med bilagor, vykort,  
foldrar, broschyrer, brev, flygblad,  
e-post och SMS. Vår roll är antingen 
som din partner vid val av material, 
format och distributör eller som  
underleverantör till en reklambyrå.

Butiksmaterial
Att presentera produkten på rätt sätt 
kan vara skillnaden mellan en säljboom 
och en frustrerande flopp. Vi kan hjälpa 
dig med att skapa material som får din 
produkt att skilja sig från mängden. Vi 
har stor erfarenhet och omfattande 
kunskap inom såväl grafisk design 
och materialval som produktion och 
lagerhållning.

Marknadsföringsmaterial
Vill du att din information och  
marknadsföring ska utmärka sig och 
lätt upptäckas av kunden? Vi har 
kunskapen, lösningarna och tekniken 
som behövs för att du ska kunna göra 
intryck – oavsett om det handlar om 
en mindre reklamkampanj eller en 
global prenumerationslösning.

Presentkort och kundkort
Vi gör presentkort och kundkort.  
Och inte bara det – vi kan även  
personalisera dem och skapa hållare, 
kampanjer och program.

Lagerhållning
Vi ser till att du aldrig får slut på  
basmaterial som kontors- och  
marknadsföringsmaterial, kuponger 
eller butiksskyltar. Många kampanjer 

Helhetslösning anpassad 
efter dina behov
Med Print Management kan du printa alla typer av material – när och hur du vill och  
alltid med kortast möjliga ledtider. Print Management gör det också enklare att sköta  
planering, inköp, tryck, kuvertering och distribution. Resultatet: kommunikation som  
är kostnadseffektiv, relevant och händelsebaserad – i flera kanaler.  Oavsett vilken  
lösning du väljer anpassas den alltid efter dina behov. 

har extremt korta ledtider. Med vår 
lösning får dina produkter och märken 
rätt exponering vid rätt tillfälle. Vi kan 
ta hand om allt – från lagerhållning, 
plockning och packning till distribution 
till dig och alla dina återförsäljare.

Analys av marknads-
kommunikation 
Vi kan också hjälpa dig analysera ditt 
marknadsföringsmaterial. Både det 
som används för närvarande och det 
som är under beaktande för framtida 
kampanjer. Genom eye tracking kan 
vi mäta exakt var blicken faller för att 
analysera hur kunder tittar på och tar 
till sig informationen.

Strålfors Store
Med vår onlinelösning Strålfors Store 
blir din kommunikation och orderhan-

tering enkel och effektiv. Bland våra 
andra onlinelösningar finns allt från 
orderflöde och statistik till design och 
uppföljning – så alla delar av kommu-
nikationsflödet samlas på en plats.

Projekthantering
Vill du kan vi även sköta delar av 
hanteringsprocessen. Vi har flera års 
erfarenhet av distribution av butiks-
material, hantering av returer och 
liknande uppgifter som är vanligt 
förekommande för alla företag som 
skickar produkter till sina kunder.
Du kan alltid komma i kontakt med 
våra professionella produktionsledare 
och inköpare. Vi samarbetar gärna 
med dina kunder, affärspartners och 
underleverantörer.



7

I dag, när allting i stort sett bara är 
ett klick bort, ställs det höga krav på 
din kommunikation. Det gäller att få 
ut rätt meddelande till rätt person 

på rätt sätt och till rätt kostnad. Kort 
sagt måste du kommunicera med dina 
kunder på deras villkor. 
Vi hjälper dig att hitta rätt verktyg som 

lämpar sig för just din verksamhet 
och resultaten du vill nå. Tillsammans 
kommunicerar och levererar vi smart-
are kommunikation. 

Tillsammans 
kommunicerar vi smartare

Starkare kundlojalitet
Att hitta nya kunder är mycket dyrare 
och mer tidskrävande än att behålla de 
befintliga. Med lojala kunder bygger du 
långsiktiga relationer och maximerar 
ditt resultat.

Bättre effektivitet
Kostnadseffektiv kommunikation är 
en ständigt återkommande utmaning. 
Hur får du dina kunder att läsa det du 
skickar ut? Hur strukturerar du distri-
butionen på bästa sätt? Hur hanterar 
du din kunddata och hur moderna är 
dina IT-lösningar? Tillsammans hittar 
vi alltid den bästa lösningen för dina 
utmaningar.

Ökad försäljning
Det finns inga genvägar till ökad  
försäljning. Men med planering, en 
väl fungerande organisation och rätt 
verktyg tar du dig dit. Med rätt metod 
skickar du rätt budskap till rätt person i 
rätt tid och till rätt pris.



STRÅLFORS SVENSKA AB
+46 372 850 00
info@stralfors.se
www.stralfors.se

Strålfors utvecklar och erbjuder 
kommunikationslösningar som ger  
företag med många kunder helt  
nya möjligheter för mer personliga  
och starkare kundrelationer.


