
Mediapartner att lita på



MEDIAPARTNER ATT LITA PÅ

Vårt koncept bygger på enkelhet. Det ska vara enkelt att jobba tillsammans med oss. Vi sätter alltid kunden i 
främsta rummet. Det innebär att vi försöker hålla kostnaderna nere samtidigt som vi gör allt i vår makt för att 
leverera enligt överenskommelse. Vår kunskap och erfarenhet bildar en trygg grund och vi vågar lova att vi är 
vad vi säger: en mediapartner att lita på.

REFERENSER Exempel på kunder och  

uppdrag hittar du på fyrapunkter.se.





Det är svårt att tro att den förarlösa ambulansen har varit
en helt vanlig vit minibuss, men med skicklig hand och stor
kunskap går det att göra det till synes omöjliga möjligt.



DESIGN / BILD / FILM

Med dagens teknik och Fyra Punkters bildkunskap skapas nya världar. Om förutsättningarna är rätt finns 
obegränsade  möjligheter. Vår roll i ditt projekt kan anpassas efter ditt behov.
Låt oss därför berätta hur vi kan hjälpa dig.

BILD

•  Prepress
•  Photoshop
•  Bildredigering
•  Färgställning
•  Fotografering

REKLAMBYRÅ
Flera av våra kunder uppskattar mångsidigheten hos oss på 
Fyra Punkter. Faktum är att du kan se oss som din inhou-
sebyrå, reklambyrå, designbyrå och bildbyrå. Använd oss 
gärna som ett bollplank för att förverkliga idéer, eller låt 
oss presentera egna idéer för att lösa ditt behov. Vi kan till 
exempel ge dig logotypförslag, varumärkesprofilera för-
packningar, designa mappar och broschyrer. För att nämna 
några exempel. 

BILDOGRAF  
Du har kanske lagt mycket pengar på ett produktfoto men 
irriterande nog har produktens färg utgått. Ingen fara. Vi på 
Fyra Punkter är skickliga bildografer och vana vid att byta 
färg, ändra bakgrund, förändra årstider, byta badrumsmiljö 
mot vardagsrum – eller vad som nu krävs för att bilden ska 
kunna leva vidare. Vi har stor erfarenhet av bildspråket så 
berätta för oss vad du vill illustrera så tar vi fram förslag på 
bilder. Möjligheten att med bilder få fram sitt budskap är 
oändliga.

SKÖNHETSBILDOGRAF
Vill du att dina bilder ska se sådär krispigt fräscha ut? Vill du 
skapa lyster och klara färger i redan existerande bilder? Den 
typen av uppgifter löser vi i allmänhet lätt som en plätt, 
men originalbildens kvalitet är förstås avgörande för resulta-
tet. Söker du en partner som förvandlar dina bilder till bästa 
möjliga version så har du hamnat helt rätt.

FOTOGRAF
Har du ingen bild och behöver fotografera produkter eller 
människor så löser vi det. Vi har egen studio och utrustning-
en som krävs, eller så packar vi med utrustningen till dig.

VIDEOGRAF
Vill du hellre ha rörligt media? Vi filmar gärna, såväl med 
stativ som drönare. Självklart redigerar vi, lägger på musik, 
text, infografik och andra effekter om det behövs.

DESIGN

•  Grafisk formgivning 
•  Design för trycksaker
•  Illustrationer
•  Logotyper

FILM

•  Annonsering med film
•  Reklamfilm
•  Film i 4K/UHD
•  Film med drönare



EN PÅLITLIG PARTNER NÄR DET GÄLLER TRYCK

Fyra Punkters snart 50-åriga rötter står stadigt förankrade i trycksvärta. Vår historia för med sig en doft av 
framkallningsvätska och sann kärlek till tryckkonsten och allt som hör därtill.

PRINT

•  Kuvert
•  Affischer
•  Inbjudningar
•  Matriklar
•  Dekaler
•  Etiketter
•  Konturskuren vinyl
•  Konferensblock
•  Blanketter

PRINT

•  Broschyrer
•  Medlemstidningar
•  Klubbtidningar
•  Kataloger
•  Böcker
•  Manualer
•  Bruksanvisningar
•  Programblad
•  Klamring
•  Limbindning

BESTÄLLNINGSPORTALEN

Beställningsportalen är en 
onlinetjänst där vi lägger upp 
dina frekventa trycksaker, t.ex. 
visitkort, kuvert eller broschy-
rer. Beställ smidigt och få det 
levererat.

PRINT TJÄNSTER

Har du någon gång tänkt på hur broschyren du bläddrar i 

kom till? Hur överfördes texter och bilder till papper? Och 

varför valde någon just det pappret. Det finns ju mängder 

av olika papperssorter och gramvikter.

På Fyra Punkter har vi alltid jobbat med att överföra bud-

skap, bilder och texter till tryckfärdiga underlag (så kallad 

prepress). Förr var det reprofilmer som blev till tryckplåtar. 

Idag är det, för vår del, oftast digitala filer som går direkt 

till tryckpressen. Oavsett tryckteknik så är förarbetet – som 

alltid – väldigt viktigt. Vi är skickliga på förarbetet men vi är 

också skickliga på själva tryckkonsten eftersom vi vet vad 

som behövs.

STORT OCH SMÅTT

Vi trycker stort som smått, enstaka upplaga till stora, på 

olika sorters papper och gramvikter, med laminat och 

utan, självhäftande, självlysande, ringbundet, häftat, falsat, 

blixtsnabbt, lackat eller präglat. För att säkerställa att tryck-

saken levereras till dig som avtalat använder vi oss av en 

maskinpark med senaste teknik. Vi ordnar helt enkelt det du 

behöver. Och vet du inte vad du vill ha – då finns vi här för 

att inspirera och vägleda.

Många säger att nybilsdoft är det bästa de vet. Doften av 

nytryckt är vår husparfym.



 Nyhetstidningar, semesterguider, bruksanvisningar,  
manualer, produktbroschyrer, magasin, kundtidningar …  

listan på kommunikation i tryckt form kan göras lång.





HAR DU KOLL PÅ WEBBEN?

Fyra Punkter har lång erfarenhet av att skapa lättskötta och snygga webbsidor. Vi levererar skräddarsydda 
och kompletta lösningar för dig med unika behov.

SYNS DU INTE, FINNS DU INTE  
Du förfogar över ett varumärke, ett företag och kanske en 
produkt eller flera. Fyra Punkter har kunskapen och erfaren-
het för att efter samtal med dig skapa en webbplats som re-
presenterar ditt varumärke/företag. Behöver du en webbutik? 
Vi kan skräddarsy en åt dig. Vill du synas bättre på internet? 
Inga problem. Vi ser över SEO, sökord och hjälper dig med 
Google-annonsering om det behövs. Söker du en redige-
ringsbar webbplats som du enkelt kan uppdatera själv? Det 
är just så vi brukar bygga webbplatserna åt våra kunder, även 
om de flesta ber oss om att uppdatera vid behov.

E-HANDEL
Våra webbtjänster inkluderar även e-handel, hosting, hjälp 
med sociala medier och nyhetsbrev. För att skapa starka 
varumärken behövs en röd tråd som spänner över alla webb-
tjänster. Du kan välja att anlita oss för helheten eller för att 
plocka russinen ur kakan.

Vill du veta vad vi kan? Besök gärna webbplatserna där vi fått 
förtroendet och det stora nöjet att hjälpa till. Du kan lita på 
att vi är med dig hela vägen: från brainstorming och budget 
till design, kodning, behovsanpassning, demo och slutligen 
lansering. Vi levererar helt enkelt en komplett lösning där du, 
om du vill, ges möjlighet till vidare support.

WEBBDESIGN

•  WordPress-teknik
•  Skräddarsydd design
•  Mobilanpassade
•  Möjlighet att köpa till copy
   E-handel via WooCommerce

WEBB HOSTING

•  Flera dagliga backups
• Säkra och snabba servrar
• Anpassningsbara hostingpaket
• Snabb teknisk support

SEO

•  Olika SEO-paket
•  Framtagning av analyser & strategier
•  Bearbetning av webbsidan
•  Integrering med olika Google-tjänster

WEBBANNONSERING

•  Annonsering på sociala medier eller
   sökmotorer
•  Skräddarsydd annonsering
•  Rapporter & statistik

SOCIALA MEDIER

•  Skapa eller hantera profiler på sociala
   medier
•  Schemaläggning av inlägg
•  Framtagning av strategier
•  Annonsering

NYHETSBREV & NYHETER

•  Framtagning av mallar eller utskick
•  Schemaläggning av flera utskick
•  Hantering av nyhetssidor
•  Framtagning av statistik



EXTROVERT ELLER INTROVERT?

Allt vi på Fyra Punkter gör, handlar om att underlätta för kunden. När det gäller mässdeltagande är vi en 
trygg partner att bolla idéer med. Vi har lång erfarenhet av exponering.

ANSIKTET UTÅT 

Mässmontern är företagets ansikte utåt. Det är här varumär-

ket lyfts fram och signalerar vad företaget står för. Oavsett 

om det handlar om vepor, rollups, affischer eller skyltar så ska 

budskapet inte bara tydliggöras – det ska även se bra ut. Fi-

nish, färgåtergivning och kvalitet är extra viktigt på en mässa. 

Allt måste se bra ut och det måste hålla!

EXPONERING

Fyra Punkter erbjuder produkter av premiumkvalitet för 

såväl inomhus- som utomhusexponering. Är du osäker på 

hur du ska få fram varumärkets budskap? Vi kan hjälpa dig 

att ta fram ett snyggt underlag och dessutom guida dig till 

en lösning som kommer bäst till sin rätt i just din monter. 

Självklart kan vi även hjälpa dig med tillhörande detaljer som 

mässinbjudan, film som loopar, giveaways, produktblad – allt 

som gör din mässmedverkan så bra som möjligt.

Och förresten. Många gånger är storformat ett trevligt alter-

nativ i konferensrummet, i entrén och i kontorsrummen. En 

tom vägg fylls av liv och budskap med en snygg vepa eller 

inramade affischer. Du kan dessutom få dina snyggaste bilder 

som tapet – ursnyggt som fondvägg i mötesrummet. Har du 

andra idéer? Vi är alltid pigga på att hjälpa dig att förverkliga 

dem.

EXPONERING / STORFORMAT

•  Vepor
•  Stort material urval
•  Skyltar
•  Affischer
•  Tavlor
•  Canvastavlor
•  Smartframe

EXPONERING / STORFORMAT

•  Roll-ups
•  Flaggor
•  Outdoors
•  Dekaler
•  Inom- och utomhusexponering
•  Banderoller
•  Konturskuren vinyl

MÄSSPLANERING

•  Mässmonterdesign
•  Mässplanering
•  Framtagning av text och bild
•  Kompletterande tjänster



 Oavsett storleken på din monter kan du vara säker  
på att vi har den exponeringsform du behöver för att  

marknadsföra ditt varumärke. 



Fyra Punkter AB 
Box 232
331 22 Värnamo

0370-208 30
fyrapunkter.se


