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ALLA FÅR MAT...
När jag startade företaget för 4 år sedaN trodde mina barn att ALLA FORMAT var något med MAT. En fantastisk god tanke från mina 
barn, att kunna erbjuda ALLA MAT. 

Så som världen ser ut med stora svältkatastrofer i Asien och Afrika, är vi nog många som skulle vilja utrota svälten. Den stora 
insamlingen för världens barn pågår just nu, där givmildheten nästan saknar gränser.  
Det går fortfarande att ge ett bidrag till Världens Barn, Radiohjälpen 90 1950-6.

Nej, någon mat kan ALLA FORMAT inte leverera. Däremot trycksaker i stort som smått. Allt från den lilla etiketten på den lokala 
marmeladburken, tryck av böcker till lokala författare, broschyrer, foldrar till företag och organisationer. Till exempel gjorde vi inför 
Vadstena Pride vepor, banderoller, beachflaggor och programblad. 

Det är ALLA FORMAT. Vi vill vara en kommunikationens infrastruktur, rälsen där budskapen rullas ut. Det är i alla fall vår  ambition. 
Och vi växer med den idén!

GRÖNT FÖR PRIDE 23 SEPTEMBER 

Vi Var måNga som deltog i 
PRIDE-PARADEN.  
Uppgifterna om hur 
många som deltog varie-
rar mellan 500 och 1000 
deltagare. Oavsett var det 
en succé.  Det var en stark 
markering mot en förle-
gad syn på HBTQ frågor. 
Vi säger bara ”hatten av 
för Vadstena kommun”. 
PROUD FOR PRIDE.

FÖRPACKNINGEN GÖR INNEHÅLLET
fredageN deN 22 september avhöll ALLA FORMAT sin första golfcup på Vadstena GK. Dagen till ära hade vi 
tagit fram en egen golfförpackning, se här bredvid!  Även om golf är en sport, där egenskapen dåligt 
minne är att föredra, så finns det hundratusentals utövare. Är du en företagare med golfintresse, som 
engagerar dig och dina kunder, kanske det skulle kunna vara en bra reklam med egna bollar i en egen 
förpackning. Även andra föremål kan behöva lyftas upp med en egen förpackning, något som relateras till 
just din verksamhet. Hör gärna av dig för egna ideér och offert till roger.durlind@allaformat.se.

MILJÖCERTIFIKAT SVANEN
Fortfarande är det ”några fjädrar” som saknas för att vi kan  
titulera oss som svanenmärkta. Tills vidare får ni nöja er 
med lite fakta om den vita svanen, den som bl a simmar runt i slottets vattenfyllda vallgravar. 

Det finns tre sorters svanar i Sverige, varav knölsvanen är den vanligaste. Den väger mellan 10-15 kg, har en 
vingbredd på 2 m och kan leva upp till 20 år. Knölsvanarna är trogna sin partner livet ut, och har gemensam 
”vårdnad” av sina ungar. 

Som kuriosa kan sägas att det finns svarta svanar med knallröd näbb, i Australien. Men det finns bara en GRÖNVIT  
svan som är miljömärkt. Den kan varken simma eller flyga, men ändå behöver vi den.

Dags att beställa almanacka och julkort för 2018. Vänd på bladet för priser och mer information.      ➭

Detta är ett utskick till 419 företag och 109 lantbruk i Vadstena, 193 företag och 111 lantbruk i Skänninge samt 319 företag 240 lantbruk i Ödeshög.

Made in Vadstena



DAGS ATT BESTÄLLA ALMANACKA FÖR 2018
Vi har ett färdigt koncept för en almanacka. Det är en häftad broschyr i format A4 på 28 sidor i färg. Du disponerar årets 
månader med 2 sidor vardera, det vill säga ett uppslag med en sida för bild (eller annan tänkbart budskap) och den 
andra sidan för den aktuella månaden. Se bild nedan.

Nedanstående priser gäller produktion från färdigt original. Vid beställning skickar vi kostnadsfritt en fil med 2018 års 
almanacka i pdf-format och en mall i Adobe Indesign där du monterar dina egna bilder. Almanackan är komplett med 
namnsdagar, helgdagar flaggdagar och kungliga händelser. 

Beställ på info@allaformat.se eller på vår hemsida allaformat.se.

Behöver du hjälp att producera original med dina bilder och annan  
information så gör vi det gärna mot en kostnad på 650 kr/tim.

ALMANACKA
Priser gäller  från färdigt original.

28 sidor A4 i färg, klammerhäftad, papper silk 200g

  50 ex      1400:-

100 ex     2520:-

150 ex     3570:-

200 ex     4480:-

följande ex/st   21:-        

GÖR DITT EGET JULKORT 

Priser gäller  från färdigt original.

A6, 105 x 148 mm i färg 4+1
Startkostnad 200:-  därefter 3,75:-/st
Exempel: 50 julkort  387,50:-

A5, 148 x 210 mm i färg 4+1
Startkostnad 200:-  därefter 4,25:-/st
Exempel: 50 julkort  412,50:-

Papper: vykortskartong 300 g, enkelsidigt bestruken

Alla priser exkl moms.

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Januari

52

1

2

3

4

5

26 Stefan,  
Staffan 27 Johannes, 

Johan 28 Benjamin 29 Natalia,  
Natalie 30 Abel, Set 31 Sylvester 1 Nyårsdagen

2 Svea 3 Alfred, Alfrida 4 Rut 5 Hanna,  
Hannele 6 Kasper,  

Melker,  
Baltsar

7 August,  
Augusta 8 Erland

9 Gunnar, 
Gunder 10 Sigurd,  

Sigbritt 11 Jan,  
Jannike 12 Frideborg, 

Fridolf 13 Knut 14 Felix, Felicia 15 Laura,  
Lorentz

16 Hjalmar, 
Helmer 17 Anton, Tony 18 Hilda, Hildur 19 Henrik 20 Fabian,  

Sebastian 21 Agnes,  
Agneta 22 Vincent, 

Viktor

23 Frej, Freja 24 Erika 25 Paul, Pål 26 Bodil, Boel 27 Göte, Göta 28 Karl, Karla 29 Diana

30 Gunilla,  
Gunhild 31 Ivar, Joar

 Nyårsdagen

Trettondedag jul

 Konungens  
namnsdag

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

Johan Liljefors Made in Vadstena


