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Foldrar och publikationer
– från idé till färdig produkt
Vi har fått förmånen att hjälpa bland annat Seko, Fastighet & Bostadsrätt och GS Facket med att producera deras tryckta material. I uppdragen har JINAB varit med från start och bidragit med idéer, tagit
fram original och stått för formgivning, produktion och tryck. I de
fall kunderna har efterfrågat redaktörskap har vi hållit i trådarna och
tagit ansvar för processen. Det tycker vi bara är roligt eftersom vi då
har fått möjlighet att påverka och komma med förslag i produktionsprocessen. Klicka här för att komma till vår portfolio.

Firmaliv.se –
inspiration för
småföretagaren
JINAB är initiativtagare till sajten Firmaliv.se.
Sajten är en oberoende inspirationskälla för
småföretagare och en inspiratör i firmalivet.
Tanken är att innehållet ska aktivera, lära
nytt och svara på många av de frågor småföretagare ställer sig. Firmaliv.se – gör
småföretagarlivet mindre ensamt!
www.firmaliv.se
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JINAB upprepar succén från förra året och
åker till Almedalen och fotar. Liksom tidigare
år fotar vi under seminarier och pressträffar.
Bilderna levererar vi på plats, redigerade om
ni vill det, och klara att bifoga i bloggar och
inlägg. Ni kan också använda bilderna direkt
på er webbplats. Behöver ni ha bilder till
övrigt tryckt material kan vi ordna det också.
Ring om du behöver vår hjälp eller maila oss
genom kontaktformuläret.
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Formgivning och mobilanpassning av webb
I år har vi formgivit och layoutat webbsidor för många olika kunder
och branscher vilket har varit väldigt givande. AB Puts & Fasadtvätt
i Stockholm har bland annat fått ny layout, uttrycksfulla bilder och
vässade texter till sin hemsida. JINAB har också mobilanpassat sajten
och gjort den responsiv för ett professionellt helhetsintryck.
Vill ni se resultatet? Klicka här.

Kontakta mig direkt!
Ring mig, Lazze Öst 0708-91 11 91 eller mejla till
lazze(a)jinab.se.
Trevlig sommar önskar vi på JINAB.

