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I din hand håller du nu det första numret av 
Vedum Magasin, som jag hoppas att du finner 
både intressant och givande. 

Det nya magasinet är en vidareutveckling 
av vårt tidigare Vedumnytt. Du kommer att 
hitta nyheter från Vedum, notiser om kök 
och bad i allmänhet och fördjupande repor-
tage om intressanta ämnen i vår verksamhet. 
I det första numret skriver vi om ett lång-
varigt och framgångsrikt samarbete över 
nationsgränsen!

Det gynnsamma konjunkturläget i bygg-
branschen och en fortsatt ökad efterfrågan 
från konsumentsidan har gjort att vi under 
våren arbetat mycket intensivt med att öka 
kapaciteten, både i vår egen produktion och 
administration och hos våra leverantörer. 

Vid denna tidpunkt förra året tillverkade 
vi cirka 3 000 köksskåp i veckan. Nu ligger 

vi på en takt av ungefär 4 000 köksskåp. Vi 
har alltså lyckats öka produktionskapacite-
ten med över 30 procent under hösten och 
våren. 

En så stor ökning ställer naturligtvis höga 
krav på att våra tillverkningsprocesser och 
rutiner fungerar, samtidigt som alla under- 
leverantörer också måste hänga med i den 
ökade produktionstakten. Nya medarbe-
tare ska läras upp, samtidigt som vi arbetar 
intensivt på att lösa alla logistikfrågor som 
uppkommer vid en så kraftig produktionsök-
ning. 

Den stora ökningen i hela branschen har 
under senvåren tyvärr genererat en del leve-
ransstörningar, men jag är övertygad om att 
både vi och våra underleverantörer under 
våren har anpassat oss till den högre volym 
som vi nu måste kunna leverera.

Den ökade efterfrågan på våra produkter 
gör att vi fortsätter att utöka kapaciteten 
genom ytterligare personal till monterings-
skiftet. Vi undersöker också möjligheten att 
bygga ut fabriken för att förbättra material-
flödet och planerar att investera i nya effekti-
vare maskiner för borrning och sågning.

Alla dessa åtgärder gör det möjligt för oss 
att växa i takt med våra kunder och tillgo-
dose de behov som finns på marknaden.

Efter en intensiv vår har det varit upplad-
dande med ett semesteravbrott. Nu känns 
det inspirerande att gå mot nya mål under 
hösten och jag hoppas på ett fortsatt gott 
samarbete! 

Magnus Efraimsson  
Vd Vedum Kök & Bad  AB

lEdArE
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koppnoSTAlgi på 
nATionAlMuSEuM
När det vankades kaffe på 1950-talet var 
chansen stor att koppen var formgiven av 
Stig Lindberg (1916-1982). Under 1950- och 
60-talen var han en av de mest inflytelserika 
formgivarna i Sverige och kom på det sättet 
att symbolisera det svenska folkhemmet, inte 
minst så som det såg ut i köket. Stig Lindberg 
är kanske mest förknippad med sina servi-
ser, men han gjorde också mycket annat, 
bland annat illustrationerna till Lennart 
Hellsings barnboksfigur Krakel Spektakel 
och designen till en tv-apparat. National-
museum i Stockholm uppmärksammar nu 
Lindberg i en utställning som pågår till  
25 februari 2007. 

inne med 50-tal

Inredning från 50-talet har varit trendigt 
en tid. Nu smittar trenden också av sig på 
hela bostadsområden, skriver webbsidan 
byggkontakt.nu. Det märks inte minst i 
Stockholm där förorter som Gubbängen, 
Midsommarkransen och Vällingby är efter-

traktade alternativ till bostad i innerstaden. 
Populariteten för också med sig att sådant 
som restaurang- och kulturutbud växer i 
dessa områden, med resultat att ännu fler 
människor vill bo där. 

Kan utrustningen i köket hjälpa till att skapa 
mer hälsosamma matvanor – och i så fall 
hur? Den utmaningen ska nu studenter över 
hela världen ta sig an i tävlingen Electrolux 
Design Lab. Det är fjärde året tävlingen 
arrangeras. I förra årets tävling deltog 
studenter från 88 länder. Vinnaren presen-
teras i Barcelona 1 december.

FlEr boSTädEr byggS
boverket spår att bostadsbyggandet fort-
sätter att öka under 2006. under 2005 
påbörjades 31 100 lägenheter, vilket var 
en ökning med 14 procent jämfört med 
2004. Enligt boverket blir siffran 2006 
cirka 33 000, skriver Trä- och möbelindu-
striförbundet i ett pressmeddelande. 

nyTT kÖk är 
drÖMMEn
Svenskar trivs hemma, och en av de 
största orsakerna är att de gillar sina kök. 
undersökningen bo Trend från Synovate 
Temo visar att ett nytt kök bidrar till käns-
lan av att bo i sitt drömhem. Över sjuttio 
procent i undersökningen uppger att de 
är nöjda med hur de bor, mer än hälften 
anser att köket är hemmets viktigaste rum 
och var fjärde har planer på att köpa ett 
nytt kök. 

Tv i bAdruMSSkåpET?
vill du se på morgonnyheterna samtidigt 
som du borstar tänderna? Eller kanske 
läsa en elektronisk tidning medan du 
ligger i badkaret? Tidskriften vi i villa har 
funderat på hur ny teknik kan utvecklas 
i badrummet och tror bland annat att tv 
och datorer snart gör sitt stora intåg också 
i hemmets våtutrymmen. 

vi noTErAr ATT…  
… sökordet ”kök” ger 5 330 000 och 
”badrum” 1 290 000 träffar på internet. 
Motsvarande siffra för ”vardagsrum” är 
780 000 och för ”sovrum” 1 020 000. 
riktigt illa går det för ”gillestuga” med 
ynka 28 000 träffar. det är alltså inget 
snack om vilka rum som är de mest popu-
lära i hemmet! 

FrAMTidEnS HuSHållSMASkinEr

Stig lindberg uppmärksammas i en stor utställning. Foto: 
bodil karlsson/nationalmuseum.

Förra årets segrare i Electrolux design lab.

Förorter från 50-talet är attraktiva alternativ till bostad i innerstaden. Foto: Familjebostäder.
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Det är sensommar och stekhett i Oslo. På 
Comfortkedjans säljkontor på Brobekke-
vejen i stadens nordöstra utkanter är det 
semestertyst. Det är bara den energiske 
marknadschefen Einar Evje som avbrutit sin 
ferie för att prata om kedjans framgångsrika 
samarbete med Vedum. 

− I mitten av 1990-talet var vi på jakt 
efter en ny leverantör. Den norska markna-
den var statisk och dominerades av ett enda 
stort varumärke. Därför ville vi hitta något 
nytt och annorlunda, något som hade en 
tydlig sär-prägel, och som vi hade ensam-
rätt på i Norge. 

Så småningom kom man i kontakt med 
Vedum – och då sa det klick!

− Morning var den första produkten 
vi tog in till Norge. Ärligt talat var vi lite 
osäkra på hur den skulle tas emot, eftersom 
serien verkligen var en revolution på den 
norska badrumsmarknaden, både vad gäll-
de design och pris. Men det blev en jätte-
succé direkt. 

STärkA vArAndrA
I dag är Vedum Comforts huvudleverantör. 
Einar Evje tar en stor klunk vatten och berät-
tar att det är obligatoriskt för kedjans cirka 
100 butiker att ha Vedum i sortimentet. Ofta 
rör det sig om ungefär fem eller sex miljöer. 
Morning håller fortfarande ställningarna. 
Andra storsäljare är Arké och Sanity. 

− Varumärket Vedum står för kvalitet och 
genomtänkt funktion, därför är det männis-
kor som är beredda att satsa lite extra på 
sitt badrum som köper Veduminredning. 

Det syns också på vilka produkter som vi 
säljer mest av här i Norge. 

Just kring varumärken finns en intres-
sant historia. Einar Evje plockar med ett 
leende fram en trycksak från de första 
årens samarbete. Omslaget pryds av en vit 
Morningmiljö. Men att det är Morning, 
eller Vedum, syns ingenstans. Istället kallas 
möbeln Comfortbadet Morning Elegance. 

− Vi hade en idé om att vi skulle bygga 
Comforts varumärke och valde då att inte 
använda namnet Vedum. Men vi insåg snart 
att det inte var det bästa sättet att arbeta 
på. Nu vill vi istället jobba med så kallad 
co-branding, det vill säga att de två varu-
märkena ska stärka varandra. 

ruTinEr SkApAr TryggHET
Det är också det som är själva kärnan i ett 
framgångsrikt samarbete, påpekar Einar 
Evje. 

− Poängen med att samarbeta är att man 
ska lära av varandra och utvecklas tillsam-
mans. Det blir inget bra om den ena parten 
känner att den inte har någon nytta av 
samarbetet.

Han fortsätter: 
− Med Vedum har vi alltid haft en öppen 

dialog, och kunnat analysera och diskutera 
förändringar och förbättringar tillsam-
mans. Det är viktigt att kunna bjuda på sig 
själv, vara lyhörd och släppa på prestigen. 
Ju mer man vet om varandra, desto lättare 
är det också att samarbeta. 

För att inte samarbetet enbart ska base-
ras på personliga relationer gäller det att 

i år firar vedum och norska Comfort tio år som samarbetspartners. när Einar Evje, kedjans 
marknadschef, pratar om hemligheten bakom det lyckade samarbetet låter det nästan som 
om han beskriver ett långt och troget äktenskap. 
   – Man måste lita på varandra, vara öppen och känna till varandras olika sidor. 

Tio år undEr  
SAMMA TAk

SAMArbETE FyllEr jäMnT
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de första åren arbetade den norska Comfort-kedjan 
med ett eget namn på vedums produkter. numera 
satsar man på att låta de två varumärkena stärka 

varandra. Einar Evje menar att poängen med samar-
bete är att utvecklas tillsammans. 
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fakta 
CoMForT norgE

Comfort etablerade sig i norge 1974. i dag har kedjan 
knappt 100 medlemmar som tillsammans omsätter cirka 
1,3 miljarder norska kronor. butikerna som finns över 
hela landet har ofta en stark lokal förankring. ”vi brukar 
säga att de som jobbar i butikerna känner sina kunder”, 
säger Comforts marknadschef Einar Evje. läs mer på 
www.comfort.no. 

För att inte samarbetet enbart ska baseras på 
personliga relationer gäller det att bygga upp 

fungerande rutiner. vedum och Comfort har täta 
avstämningar där man enas om bland annat 

marknadsaktiviteter i butik.

bygga upp fungerande rutiner. Vedum och 
Comfort har till exempel täta avstämningar 
där man enas om bland annat marknads-
aktiviteter. 

− Det är också därför som det nyss 
genomförda generationsskiftet på Vedum 
fungerat så bra. Det känns både tryggt och 
spännande inför framtiden.  

nÖjdA MEdlEMMAr 
Framgångsrikt samarbete handlar förstås 
inte bara om att trivas tillsammans, utan 
också om att – i dubbel mening – leverera. 

För att stärka sin ståndpunkt med 
fakta ger sig Einar Evje in en genomgång 
av Comforts attitydundersökningar hos 
medlemmar och kunder. Han redovisar 
siffror och diagram på tvären och på läng-
den, och där i all statistik finns den hårda 
kärnan. 

− För att göra en lång historia kort, så kan 
jag bara konstatera att Vedum är vår mest 
pålitliga leverantör. Det visar sig också ute 
i butikerna, där man generellt sett är mer 
nöjd med Vedum än med någon annan leve-
rantör. Naturligtvis bygger det i sin tur på 
att slutkunderna gillar Vedums inredningar. 

Men samarbetet slutar inte med produkt 
och leverans, utan sträcker sig också till 
butikernas marknadsföring och säljaktivite-
ter. Vedum lägger till exempel in nya bilder 
och produktfakta i Comforts digitala arkiv. 

− Med hjälp av mallarna i arkivet kan 
våra medlemmar enkelt sätta ihop egna 
trycksaker och annonser, men det bygger 
förstås också på att leverantörerna sköter 
sin del. Vedum är mycket duktiga också på 
den biten.

god uTvECkling 
Men visst måste man väl också tröttna på 
varandra någon gång i en så lång relation? 

− Nja, säger Einar Evje och stryker sig 
över pannan, vi har haft en del synpunk-
ter på produktutvecklingen tidigare, men 
även där har Vedum utvecklats otroligt bra 
senaste åren. I dag är de jätteduktiga på att 
plocka upp nya trender och göra något eget 
av dem. Jag tycker ett bra exempel på det är 
det nya förvaringssystemet F3.  

Det låter som om det skulle kunna bli tio 
år till, inte sant!?  
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– vedum är vår mest pålitliga leverantör. det visar sig också ute i butikerna, där man generellt 
sett är mer nöjd med vedum än med någon annan leverantör, säger Einar Evje. 

HAllå i  lurEn En SAMArbETSpArTnEr SvArAr på Frågor

Hallå, Conny Bergqvist, inköpschef på Myre-
sjöhus, varför har ni valt att samarbeta med 
Vedum? 

− våra kunder ställer höga krav på oss, och 
då måste vi vara helt säkra på att de företag vi 
samarbetar med kan leverera det vi kräver. därför 
gör vi ingående analyser av tänkbara samarbets-
partners, och analyserna har visat att vedum är 
bäst på marknaden. därför fick de också priset 
årets leverantör av oss 2005. 

Är det något som du uppskattar särskilt med 
Vedum?

− det är egentligen att vedum har hög kvalitet 
på hela processen, från tillverkning till leverans. 
Ska jag ändå framhålla något speciellt är det att 
vedum har bra system för tillvalsprodukter. det blir 
allt viktigare och där har vedum kommit långt, 
bland annat därför att de är flexibla och duktiga 
på att följa med i branschens förändringar.

Har du några tips på hur man bygger bra 
samarbeten?

− personligen uppskattar jag att det är enkelt 
att prata med vedum. det känns aldrig jobbigt 
att lyfta luren och ringa dem. de är öppna för 
diskussioner och tar alltid sitt ansvar. just öppen-
het är överhuvudtaget viktigt. i dag är den gamla 
uppdelningen mellan kund och köpare på väg 
att försvinna, och man är mer partners som hjäl-
per varandra att utvecklas. För att ett samarbete 
ska fungera måste man vilja bygga något till-
sammans, och kunna vara både professionell och 
personlig på samma gång. 

Har du något exempel på det?  
− En nyhet är att vi kommer att börja använda 

vedums ritprogram Winner. det tycker jag är ett 
bra exempel på hur vi samordnar och utvecklar 
de två företagens processer. relationer handlar ju 
inte om att bara prata, utan om att arbeta konkret 
tillsammans. 

EinArS TipS FÖr ETT 
lyCkAT SAMArbETE
• Sätt upp gemensamma mål för samarbetet
• Gör kontinuerliga avstämningar.  
• Var öppen och tydlig med både styrkor
   och eventuella svagheter.
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Vedums lösningar för tvättstugor har fått ett 
mycket positivt mottagande. Nu fortsätter 
därför företaget att utveckla sitt sortiment 
för klädförvaring.

− Framtidens tvättstuga är inte en tradi-
tionell tvättstuga utan snarare ett dres-
singroom med tvättmöjligheter, säger 
Niklas Efraimsson, ansvarig för produktut-
veckling på Vedum. 

Han menar att den plats där man tar 
hand om sina kläder borde ligga mer 
centralt i hemmet tillsammans med badrum 
och sovrum, inte förpassas till en källare 
eller groventré. 

− Tvättstugan ska vara ett både trevligt 
och funktionellt rum att vistas i. Vi kan se 
samma utveckling här som när det gäller 
kök och bad. Från att ha varit rum som 
man nästan gömde undan har de nu blivit 
hemmets hjärtan. 

En annan nyhet i höstens kökskatalog 
är att Vedum utökar sortimentet med fler 
handtagslösa luckor, både med pushfunk-
tion och med grepplist. 

− Vi kommer också med en ny vit, 
högblank lucka och en svartbetsad eklucka. 

FrAMTidEnS TväTTSTugA  
i nyA kATAlogEn

nyTT dAnSkT 
SAMArbETE
vedum har inlett ett samarbete med 
danska Cassøe AS. det är ett handelshus 
som har resurser att erbjuda den service, 
support, produktkunskap och marknads-
föring som vedum eftersträvar på den 
danska marknaden. 

årETS lEvErAnTÖr – 
igEn!
bad & värme har för tredje gången utsett 
vedum till årets leverantör. utnämningen 
bygger på mätbara kriterier och utvärde-
ringar gjorda bland bad & värme-kedjans 
cirka 70 medlemmar. 

vM i kvAliTET
Som ett led i kvalitetsarbetet arrangerar 
vedum varje år en intern tävling. vedum-
mästare 2005 i grenen Minst andel fel 
blev affärsområdet bad. i grenen Största 
förbättring vann affärsområdet utställning-
ar och husfabrikanter

SjÖdAlSHuS väljEr 
vEduM
Sedan årsskiftet samarbetar vedum med 
Sjödalshus som ingår i koncernen Wester-
gyllen. Sjödalshus har valt vedum som 
leverantör av både kök och badrum. 

FlEr SkiFT i 
produkTionEn
vedum fortsätter att förstärka i produktio-
nen som en följd av den ökade efterfrå-
gan. Fler skift och nyanställningar planeras 
tillsammans med ytterligare investeringar 
i maskiner och lokaler. i samband med 
detta fortsätter också investeringarna i 
utrustning som ytterligare minskar utsläp-
pen av lösningsmedel. 

– Framtidens tvättstuga är ett dressingroom med tvättmöjligheter,  
säger niklas Efraimsson, ansvarig för produktutveckling på vedum. 
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upplEvElSE gAv nyTT kÖk

vEduM SpridEr 
kunSkAp
ju mer kunskap man delar, desto bättre 
blir slutresultatet. ungefär så är tanken 
bakom vedums intensifierade satsning på 
att utbilda sina kunder. 

– Har vi samma utgångspunkter och 
arbetar i samförstånd kan vi göra rätt 
från början, och det tjänar alla på, säger 
kristian randow, affärsområdeschef för 
byggprojekt.

– Ett aktuellt exempel är ett utbildnings-
koncept för tillvalshantering, något som 
blir allt viktigare i takt med att kundens 
krav på individuella val ökar. Ett annat 
är de entreprenörsträffar som vedum haft 
med husfabrikanter. 

Vedums återförsäljare i Norden har förnyat 
sina Vedummiljöer. Sammanlagt handlar 
det om över 2 000 badrumsinredningar som 
bytts ut.

− Kundens upplevelse i butiken blir allt 
viktigare för försäljningen, förklarar Mari-
anne Färlin, affärsområdeschef för återför-
säljare bad. 

Förnyelsen av badrumsmiljöerna har 
gjorts i nära samarbete mellan Vedum och 

återförsäljarna. För att göra processen så 
smidig som möjligt har Vedum bland annat 
förstärkt det monteringsteam som servar 
butikerna. 

− Det är positivt att vi och återförsäljarna 
utvecklas tillsammans, säger Marianne Färlin. 

I Vedums egna utställningar kommer 
köksmiljöerna att förnyas under augusti och 
stå klara i samband med att den nya köks- 
katalogen kommer.

nyA MiljÖEr i buTikErnA

Mona och Evert Gustafsson var två av 
vinnarna i Vedums tävling Den totala köks-
upplevelsen. Priset var ett dygn i Vedum med 
bland annat personlig köksrådgivning och 
en inblick i Vedums verksamhet med allt från 
produktion till utställningar. 

Nu har Mona och Evert fått sitt nya kök, 
och de är glada över den hjälp de fått av 
Vedum. 

− Det är många saker som man inte 
tänker på själv när man ska planera ett kök. 
Tack vare alla goda råd har vårt kök blivit 
både snyggare och mer praktiskt än vad det 
skulle ha blivit annars, säger Mona. 

Några saker som de är särskilt glada över 
är rådet att bryta av de ljusa ekluckorna 
med en mörkare bänkskiva och tipset om 
ett praktiskt skåp för hushållsassistenten. 

− Nu när köket är på plats kan vi börja 
planera för att renovera badrummet, säger 
Mona. 

Anna-Karin Hurtig, affärsområdeschef 
för utställningar och husfabrikanter, är 
mycket nöjd med tävlingskonceptet.

− Det är positivt att få hit vinnarna till 
Vedum, och så skapar det dessutom massor 
av trafik till vår hemsida. Därför planerar vi 
en liknande tävling i höst, säger hon.

Vedum fortsätter att effektivisera med hjälp 
av digitala lösningar. Det är bland annat 
framgången med streckkodssystemet på 
badlagret som har gett mersmak. Från och 
med sommaren är även rapporteringen i 
badrumsproduktionen datoriserad.

− Vi kommer att ha terminaler vid varje 
arbetsplats för att alltid ha aktuell informa-
tion och kunna rapportera varje tillverk-

ningsorder direkt. Det gör att vi får ökad 
kontroll och höjd effektivitet, säger Vedums 
IT-chef Mikael Gillberg. 

Vedum har också utvecklat ett system för 
att administrera produktutvecklingen. 

− I dag är produktutveckling en del av 
vardagen och då måste det vara enkelt att 
säkerställa kvaliteten i den processen. 

EFFEkTivA digiTAlA lÖSningAr

inkÖpSproCESSEn 
HAr AnAlySErATS
Ökad takt i produktionen ställer ökade krav 
på Vedums inköp. Under våren genomfördes 
därför en så kallad processanalys på inköps-
avdelningen. 

− Det handlar helt enkelt om att vi har 
gjort en analys av våra huvudsakliga arbets- 
uppgifter för att vara säkra på att vi hela 
tiden jobbar med rätt saker, säger inköps-
chef Anders Persson. 

Analysen har bland annat resulterat i att 
man utvecklat leverantörsbedömningen, 
reklamationshanteringen och sättet att mäta  
leveranssäkerhet.

Över 2 000 miljöer har bytts ut hos vedums återförsäljare. 

Evert och Mona gustafsson, vinnare i vedums tävling 
den totala köksupplevelsen, har fått sitt nya kök.
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Nu blir Vedum känt från tv. Två reklamfil-
mer – en för kök och en för bad – har spelats 
in och kommer att sändas under hösten med 
start i september. 

− Tanken med filmerna är att återska-
pa den känsla som finns i inledningen av 
Vedums kataloger: inspirerande, familjärt 
och med glimten i ögat, säger Vedums vd 
Magnus Efraimsson. 

Tv-reklamen bygger i sin tur på den nya 
payoff som Vedum har tagit fram – ”Ett 
personligt och tryggt val”. 

Syftet med den är att i en mycket koncen-
trerad form uttrycka vad Vedum står för. 

Det här är själen i företaget och ska genom-
syra allt som man gör. 

− Någon har sagt att det viktigaste med 
en payoff är att man verkligen kan leverera 
det som utlovas, och det vet vi att vi kan 
göra med vår nya payoff. Vi vill arbeta med 
en ärlig marknadsföring och därför känns 
”Ett personligt och tryggt val” helt rätt, 
säger Magnus Efraimsson. 

Payoffen består av tre delar. Tryggheten 
kommer bland annat från Vedums höga 
kvalitet i funktion, design och service. 
Personligheten handlar till exempel om 
sådant som det breda sortimentet som till-

i höst satsar vedum på reklam i tv. En annan nyhet gäller det som ibland kallas payoff, 
eller helt enkelt slogan – de ord som uttrycker företagets själ. och så blir det en ny köks-
katalog och badkampanj. bäst effekt ger det att se marknadsinsatserna som en helhet.  

uTnyTTjA HElHETEn i 
MArknAdSFÖringEn

vEduM TipSAr

i höst gör vedum en storsatsning på tv-reklam. Filmerna återskapar 
känslan som finns på inspirationssidorna i vedums katalog.
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knutpunkten för höstens marknadssatsningar är vedums webbsida. Målet med 
bland annat tv-reklamen är att man ska gå in på webbsidan för att söka sig 
vidare till vedums återförsäljare. 

produkTionSlEdArE FÖr bAd 
Anders grahn

ArbETSuppgiFTEr 
jag ansvarar för och leder produktionen av 
badrumsinredningar tillsammans med alla 
medarbetare i produktion bad. 

gillAr MEd jobbET  
Att det alltid är nya utmaningar och föränd-
ringar på gång. och så att vedum kök & 
bad är ett aktivt och tryggt företag. 

år på vEduM 
3.

pErSonligA EgEnSkApEr 
Envis och fokuserad och oftast glad.  

bor 
villa i Skara. 

FAMilj 
Fru och två barn, och så boxern Hassan. 

FriTid 
Fritidshuset på Torsö. Spelar bastuba i brass-
bandet katarina brass. 

konTAkT 
0512-576 55 
anders.grahn@vedum.se

FAkTA
Tv-reklam bad – riks v 39-41.
Tv-reklam kök – lokalt för Kvarnen v 37-39. 
Kökskatalog 2007 v 37.
Badkampanj 15/9-15/11.
Riksannonsering pågår under hela hösten.

vEduM 
MAgASin

HÖST 2006

vedum Magasin distribueras två gånger om året 
till byggprojektkunder, badåterförsäljare, leveran-
törer och vedums personal.

Ansvarig utgivare: Magnus Efraimsson

Text: david björklund, kontakta produktion

kontakt:
vedum kök & bad Ab
box 3, 530 10 vEduM
Telefon: 0512-576 00
Telefax: 0512-576 20
info@vedum.se
www.vedum.se

pErSonAl i FokuS

talar många olika människor. Denna del 
kommer att konkretiseras bland annat 
genom att marknadsföringen knyts till olika 
personlighetsdrag. 

− Det är också viktigt för oss att förmedla 
att det handlar om ett aktivt, medvetet val 
att välja inredning från Vedum, eftersom vi 
vet att våra kunder är pålästa och kunniga, 
säger Magnus Efraimsson. 

Höstens marknadsinsatser innefattar 
också en bad- och kökskampanj, ny köks-
katalog och varumärkes- och produktan-
nonsering. Knutpunkten är www.vedum.se. 
Målet är att människor ska gå in där för att 
få fördjupad information och söka sig vidare 
till exempelvis Vedums återförsäljare. 

− Alla de olika delarna hänger ihop som 
en helhet, och mitt tips är att utnyttja det 
mer-värde som uppstår när de används till-
sammans, till exempel genom att koppla 
ihop en lokal säljkampanj med tv-reklamen, 
säger Magnus Efraimsson. 
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Tv-rEklAM SkApAr drAg i buTikErnA
i höst gör vedum sin största och mest kraftfulla badrumskampanj någonsin. kärnan i kampanjen är 
en reklamfilm som kommer att rulla i Tv4 riks och Tv4 plus. Till det kommer bland annat en särskild 
kampanjbroschyr till butikerna, annonser, skyltar – och förstås ordentliga priserbjudanden. Missa inte 
den här chansen att öka försäljningen! Ta vara på vedums satsning genom att aktivt använda vårt 
marknadsföringsmaterial i butiken och i lokal annonsering. 

HÖST
kAMpAnj

Massor av erbjudanden
för bättre badrumsförvaring.




