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OMBYGGD BUTIK

KALLA FÖTTER

NORTHEAST
PASSAGE
2009
FRUKOSTSEMINARIUM
-om vikten att klä sig rätt & hur

Tisdagen den 17 februari har vi nöjet att
erbjuda ett antal kunder ett mycket inspirerande och aktuellt frukostmöte tillsammans
med äventyraren Ola Skinnarmo.

Det senaste halvåret har vi byggt om vår
butik. Vi är stolta och nöjda över att ha fått
en betydligt ljusare och mer lättarbetad och
överskådlig miljö.
För att ha rätt produkter på plats när de
behövs har vi även genomfört en fullständig
sortimentsgenomgång.
Vi har en ny butiksansvarig, Lars Hasselgren
(till vänster) som tillsammans med Carina
(till höger) är beredda att hjälpa våra kunder med allt från sulgjutningar till råd & tips
på produkter och upplägg.
Välkommen in på en närmare titt!

Ola signerade sin nyutkomna bok och berättade sin spännande historia. Dessutom
fick vi information om hans nästa expedition. Han skall i sommar segla den så kallade nordostpassagen, dels för att hedra
Nordensköld som var först att göra detta,
men även för att sätta fokus på miljöfrågan.

OMBYGGD UTSTÄLLNING

Komplett paket med två sulor, batterier och laddare,
1.449:- exkl moms

Inte nog med att vi gjuter sulor till alla
typer av skor, nu har v även värmesulor på
lager.
Alla har väl någon gång blivit stående med
kalla fötter. Nu finns ett riktigt botemedel
som fungerar.
Kom in och titta på värmesulorna eller någon av de andra produkterna med inbyggd
värmekälla.

NYHET

Skotorkare med UV-ljus (220 V) 268:- exkl moms

ISBJÖRNSFADDER

Som en naturlig förlängning av dels vårt
samarbete med Ola och dels vårt sociala
engagemang var det naturligt för oss med
fadderskap för isbjörnar.

Knappt hade vi blivit klara med ombyggnaden av butiken innan vi sate klorna i resten av vår utställning. Den har fått samma
behandling och är numera precis klara att
tas i bruk.
Även här har vi fått en betydligt ljusare,
mer överskådlig och enhetlig utställning.
Det kommer hjälpa oss och våra kunder att
ta rätt beslut lång tid framöver.

Sedan tidigare är vi faddrar för tre barn i
olika världsdelar men nu har alltså turen
kommit till isbjörnarna.
Vi har fått möjlighet att teckna fadderskap
för två isbjörnar genom WWF (Världsnaturfonden).

Ett av de största problemen med alla skor
är fukt. Använder du samma skor fler dagar i rad hinner de aldrig riktigt torka. Då
får man problem med komfort, kyla & extra
slitage.
En ny smart lösning är dessa små skotorkar
som dessutom har UV ljus vilket neutraliserar dålig lukt.

ERBJUDANDE
Expand Mediascreen 1 är
en smidig och användarvänlig Rollup med attraktiv design som passar den
som enkelt och snabbt vill
få upp sitt budskap.
Finns i 85 cm eller 100 cm
bredder. Höjden är flexibel mellan 160 cm upp till
225 cm.

Vill ni veta mer, gå in på www.wwf.se/isbjornsfadder eller vår hemsida.

Välkomna in för att titta närmre på alla nyheter, den nya utställningen och alla inspiration som nu står uppdukat.

Passa på och beställ innan 31/3 så får du
en komplett Mediascreen 1 med bildvåd och
spotlight för 3.750:- (ordinarie pris 4.400:-)
exkl moms

NYTT TRYCKERI

KICKOFF TRYSIL

TÄVLING
Livet är som en enda lång tävling. Vad vore
då ett nyhetsblad utan möjlighet att tävla,
och vinna.

Det enda du behöver göra är att svara rätt
på frågorna nedan:

1. Vilket material binder i särklass
minst fukt av nedanstående alternativ?
A. Bomull
B. Polyester
Under hösten har vi köpt loss dotterbolaget
Profiltryck och fusionerat det med modern
Profilkompaniet. Detta för att förenkla flöde
och höja leveranssäkerhet och kvalitet.

Vår vana trogen styrde vi även i år kosan
mot Trysil i norska fjällvärlden för kickoff.

C. Polypropylen

I tre dygn åkte vi skidor, hundsläde, byggde
snögubbar och teamkänsla.

I samband med det tog Peter Wallin (till
höger ovan) vid årsskiftet över ansvaret för
verksamheten. Till sin hjälp har han Oscar
(till vänster ovan).

2. Vad är en annan och i någon mån
mer korrekt benämning av lager 1,2
resp 3 klädsel?
A. Mikroklimat, Isolation & Skalskydd

Vi lägger i och med detta ytterligare kraft
och resurser på den nya digitala tekniken
som blir en viktig del i framtiden.

B. Bomull, Polyester & Nylon
C. Vindtätt, vattentätt & Andas

Kontakta oss för mer information om de
olika teknikerna eller en offert. Tryckeriet
når du direkt på 08-544 405 13 eller maila
peter.wallin@profilkompaniet.se
Vi lagade mat och åt fantastiskt gott.

NY PERSONAL

Maila in ditt svar senast 25 mars på
order@profilkompaniet.se, faxa på 08-544
405 29 eller ring din säljare. Glöm inte att
ange din storlek
Av de inkomna svaren kommer vi dra tre
vinnare som i fallande ordning vinner:
1. En sulgjutning
2. En signerad bok av Ola Skinnarmo

Dessutom hann vi träffa våra leverantörer
och titta på nyheter.

NÄSTA SEMINARIUM

Madeleine är vårt senaste tillskott. och kommer till oss i början av mars. Hon kommer
att arbeta på innesälj/reception så henne
kommer ni ha mycket kontakt med framöver. Madeleine är från Vaxholm och gillar
hästar.

När, var, hur & varför

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det gläder oss mycket att vår hemsida uppskatas och används av allt fler kunder.
Vi bokar för fullt till vårt nästa arrangemang, Presenter.

Vi höjer nu ambitionen och tillför resurser
för att göra detta ännu bättre.

Det går av stapeln onsdagen den 4 mars i
två omgångar. Ett eftermiddagspass och ett
tidigt kvällspass.

Gå gärna in och klicka dig vidare till något
av våra projekt, titta på produkter och idéer
eller hitta våra kontaktuppgifter.

Det vänder sig till beslutsfattare och personer som arbetar med gåvor och presentreklam.

Naturligtvis tar vi gärna emot förslag på ytterligare förbättringar.

Lär mer om vad anställda och kunder egentligen tycker och känner. Undvik de vanligaste misstagen och bli mer framgångsrik i
det arbetet.

Välkomna!

Vinnarna meddelas per mail eller telefon
senast 30 mars samt i nästa nummer av
Profilkompaniet News.

SEMINARIUM OM
PRESENTER

www.profilkompaniet.se

Vårt syfte är att tillhandahålla den viktigaste
informationen och förenkla idé och inspirationsarbetet för våra kunder.

3. Ett SouthWest underställ
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