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Merkevarebygging

Alle merkevarer er varemerker –  
ikke alle varemerker er merkevarer 

Forvirret?

Å bygge merkevare handler om å skape historier, 
gjøre et godt helhetsinntrykk og gi gode 
assosiasjoner. Det må være enkelt å velge deg!

Kanskje er det på tide med en ny logo eller en 
justering av den gamle?

Logoen er den delen av merkevaren din som folk 
ser oftest. En logo er en snarvei, et symbol som vil 
inneholde alt du putter inn i merkevaren din. 

Folk vil assosiere din logo med alt annet de vet og 
føler om merkevaren, og det er det som gjør logoen 
så mektig. 

En godt designet logo får bedriften og merkevaren 
din til å bli mer attraktiv.

Vi tar jobben!



En logo er bedriftens ansikt, 
og den skal skape en gjenkjennelseseffekt hos kunden. 

Logoen skal vare lenge,  
og da er det viktig at den forteller den rette historien,  

en historie du kan være stolt av. 



Gå for gull!
Nå går vi for gull! Ønsker du å gi trykksakene din det lille 
ekstra, leverer vi nå trykk med gull eller sølv. 

Hva med å la navnet ditt skinne på visittkortet?

Handle lokalt
Når du handler lokalt, støtter du opp om det som skjer  

i lokalmiljøet ditt. Dette ønsker vi å være en del av, og derfor har vi 
utvidet maskinparken vår og kan nå levere enda flere produkter.

Skilt
Vi produserer utfreste skilt og plateskilt i aluminium, plexiglass  
og pvc, blant annet monogram, navneskilt og husnummer.  
Dersom du ønsker andre skiltløsninger, fikser vi det også.

Folie
Folie gir særpreg til store og små flater; til fasader, vinduer, 
gulv og biler. Vi designer, produserer og monterer!

Unike produkter med eget design
Vi produserer gaveesker, bokser, gavekort,  
bordkort og invitasjoner med mer.



NITA  t: 450 05 893  e: nita@nordahls.no
RINO  t: 908 70 619  e: rino@blv.no
INGER-LINE  t: 909 92 404  e: ingerline@blv.no
WALTER  t: 450 05 891  e: walter@nordahls.no
GEIR  t: 450 05 889  e: geir@nordahls.no
SENTRALBORD  t: 76 11 09 80  e: sortland@nordahls.no

SORTLAND          SVOLVÆR          LEKNES

Kontakt oss i dag!


