
Nyhetsbrev från Johan –  oktober 2016

ETT BREV BETYDER SÅ MYCKET. 
Det var postens kärleksfulla devis under flera decennier. Då var postens logo ett horn, ett posthorn. Då var posten gul, med gula 
bilar och gula postlådor och ett omtyckt ställe att hämta och lämna paket, inte minst i jultider Nu för tiden betyder inte ett brev så 
mycket!

Idag blir de gula bilarna blåa, snart kanske också postlådorna, om dom 
överhuvudtaget kommer finnas kvar. Och ditt brev kan inte förväntas 
komma fram nästa dag. Man blir irriterad och undrar vart vårt kära ”Post-
verk” har tagit vägen?

Jag vill att vårt nyhetsbrev, tryckt på ett miljögodkänt 200g papper, helst levereras av gula 
bilar med hjälp av posthornets blåklädda brevbärare. Så är det bara !

ETT JULKORT BETYDER SÅ MYCKET !
Jag tycker fortfarande att ett brev kan betyda väldigt mycket. Nu inför den jul som närmar sig handlar det kanske framförallt om 
JULKORT. 

Att ge och få julkort från släkt, vänner, affärsbekanta är något jag inte vill ska försvinna.  Tänk vad tråkigt om 
allt som finns i din postlåda är räkningar från energibolag, hyra, myndighetsbrev, reklam etc. Hellre vill man ha 
positiva lönebesked, bonusmeddelanden från banken, orange kuvert med stigande avkastning på pensions-
fonderna OCH JULKORT.

Förra månadens bildtävling var en succé. En fantastisk mängd fina bilder blev inskickade, och finns nu på 
 allaformat.se. Nu låter vi ett av de vinnande bidragen illustrera vår Julkortskampanj. Det brukar bli lite 
panik sådär några veckor före JUL. Något vill man ju trots allt säga till sina vänner, bekanta, kunder.  
Ett enkelt GOD JUL som visar att man lever och därtill lite uppskattning till sin omgivning. 

LÄTT ATT BESTÄLLA – FÅ JULKORTEN I TID!
Vi presenterar här 4 olika format på Julkort:
A6  105 x 148 mm
A5  148 x 210 mm
A6  4 sidor
A5  4 sidor

ÅRSKALENDER 
med dina egna bilder blir en populär julgåva med marknadsföring för din 
verksamhet som räcker ett helt år.

BESTÄLLNINGAR av såväl julkort som kalender ska vara oss tillhanda  
senast torsdagen den 17 november.

LEVERANS/AVHÄMTNING fredagen den 4 december.

*) Se komplett prislista och andra villkor kring dina original hittar du på omstående sida, det vill säga – VÄND!

Vid frågor, kontakta Roger Durlind: roger durlind@allaformat.se, 0707-73 54 76

After work med musikquiz 
Välkommen till vårt After Work med musikquiz fredagen den 25 november. Baren öppnar kl 17.00, start för quiz  
med live-inslag kl 18.00. OBS: begränsat antal platser, så anmäl dig NU! på info@allaformat.se senast fredag 4 november.

Johan Liljefors

Birgittas väg 4
592 31 Vadstena
0143-311 11
johan@allaformat.se
allaformat.se

En av många inskickade bilder till vår tävling: 
Familjebild, foto: Sara Diöös.


