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Vad är det som vi som konsumenter upplever?

På olika typer av medier, plattformar och där vi fysiskt 

rör oss utsätts vi för en myriad av kommersiella bud-

skap /-marknadsföringsmeddelanden. Vi blir, särskilt 

online, bombarderade med budskap. För några år 

sedan var det brevlådan som fylldes till bredden med 

reklam, medan det nu är på de digitala medierna som 

reklamen flödar. Anledningen till det är en kombination 

av att system som automatiserar utskick av meddelan-

den (Marketing Automation) idag är lätt tillgängliga och 

att det har blivit lättare och lättare för företag att samla 

in data om kunder. Resultatet är att antalet marknads-

föringsbudskap exploderar. Företagens tillgångar och 

möjligheter att kommunicera ut sina budskap är helt 

enkelt lättare än det någonsin varit tidigare.

Vad betyder det för konsumenten?

Analyser visar att vi konsumenter dagligen påverkas av 

upp till 3 000 kommersiella meddelanden1 (marknads-

föringsbudskap), att vi endast uppmärksammar 52, 

men att vi bara kommer ihåg 4 av dessa som positiva 

– motsvarande 0,13%. Så även om det har blivit lätt-

are att kommunicera med konsumenterna, så är det 

extremt svårt att stå ut i bruset och se till att ditt med-

delande blir ihågkommet. Anledningen är enkel. Om 

antalet kontaktpunkter (medier och plattformar) och 

meddelanden är hög, så kräver det att marknadskom-

munikationen är helt inriktad på det behov som man 

har vid den specifika tidpunkten och på den specifika 

kontaktpunkten. Och det är oberoende av vilken typ av 

medie. En annons på Facebook för ett hotell i Berlin, 

som man redan har bokat för 3 dagar sedan – det är 

inte intelligent marknadsföring, det är irriterande! En 

katalog som är tryckt så att färgerna på produkten inte 

återges korrekt och där sidor faller ut – inte heller det 

är intelligent marknadsföring, det är också irriterande!

KOMMUNIKATION I OMKÖRNINGSFILEN 

1 D. Mastervich, VP, Sales Strategy, U.S. Postal Service
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Vad betyder det för marknadskommunikationen?

Det innebär att marknadsföringens komplexitet har 

ökat dramatiskt. Oavsett om vi är i butiken, på väg eller 

sitter hemma i soffan, så vi är ”på”. Meddelandena, 

medierna och plattformarna måste ständigt optimeras, 

så att vi som konsumenter styrs i precis den riktning 

som man som företag vill, så att vi skapar den interak-

tion med kunden som vi söker.

Big data är ett av de viktiga buzzwords. Big data är en 

term som beskriver insamlad och lagrad data. Men 

data ska användas intelligent, och medierna och platt-

formarna ska användas på rätt sätt. De ska användas 

på det sätt som ger störst effekt och så att resultaten 

blir bäst.

På Bording anser vi inte att big data nödvändigtvis är 

svaret på hur man kan lösa marknadsföringens kom-

plexitet. Big data är ofta den största utmaningen! 

Samtidigt tror vi inte att digitala medier är den enda 

vägen framåt.

Om big data inte behandlas rätt, analyseras och tolkas 

korrekt, så kan big data bidra till att marknadsföringen 

blir sämre. Om man inte tänker på media – all media, 

både online och offline – i kombination, så förlorar 

man möjligheten att få maximal effekt. Vi tror att utan 

analys och tolkning av data, och utan att överväga alla 

de olika medierna som kan bidra till att skapa riktad 

kommunikation, så kommer man att använda mark-

nadsföring som inte når de resultat man vill ha.

Det har blivit mer data, kontaktpunkter, medier och 

plattformar, vilket ofta slutar med mycket marknads-

föring med små resultat i stället för riktad marknadsfö-

ring med bra resultat!
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Bording koncernen arbetar med Marketing 

Communication Services. Det är vårt mål att hjälpa 

våra kunder att ta fram kundkommunikation som ska-

par affärer. Vi vill hjälpa våra kunder att behålla sina 

kunder, få nya kunder, öka antalet transaktioner och 

öka värdet på varje transaktion.

Om vi ska kunna hjälpa våra kunder att skapa business 

i en värld som ständigt blir mer komplex, så kräver det 

att vi kan hjälpa våra kunder att hantera allt från strate-

gisk rådgivning, produktionshantering och exekvering. 

Det ställer höga krav på vår kompetens inom våra 4 

affärsområden.

Bording betyder outsourcing

Alla Bordings tjänster och lösningar har utgångspunkt 

i outsourcing-lösningar. Vi erbjuder produkter, tjäns-

ter och lösningar som är väsentliga för våra kunder. 

Alla våra tjänster – från strategi, till IT, inköp, produk-

tion till logistik – består av processer vars syfte är att 

optimera och rikta våra kunders kundkommunikation. 

Tillsammans med våra kunder skapar vi den bästa möj-

liga kundupplevelsen, så att vi får lojala kunder, tillväxt 

och goda resultat.

Kunderna outsourcar tryggt sina processer till Bording, 

så att de kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. 

Målet är att kunder som inte själva har resurser, kri-

tisk massa eller den kompetens som krävs, får tillgång 

till lösningar som de annars inte skulle ha tillgång till. 

Samtidigt är det lösningar som sparar våra kunder de 

kostnader och utgifter det innebär att själva hantera de 

givna funktionerna och processerna.

MARKETING COMMUNICATION SERVICES
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BORDINGKONCERNEN
Marketing Communication Services

Rådgivning

• Relationsmarknadsföring

• Lojalitetsprogram

• Customer Life Cycle Management

• Analys av data

• Beteendeanalys

• Utformning av kampanjer

• Koncept, design och layout

IT-lösningar

• Butikssystem (POS och ERP)

• Prenumerationssystem

• Marketing Automation

• Kampanjsystem

• CRM-lösningar

• Output-lösningar

Specialproduktion

• Direct mail och smartmail

• Integrerade lösningar för kort och 
etikett

• Butiksmaterial/InStore

• Online/digital: App, web och mail

• DtP-produktion

• InStore marknadsföring

Print Management och logistik

• Marknadsföringsmaterial

• Affärskommunikation

• Distributionsoptimering

• Lager och distribution

• Print och mail

• Grafiska portaler online
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En annan viktig del är att vi inte bara fokuserar på kom-

munikationen, utan att vi också optimerar hur vi t.ex. 

behandlar kunderna i butiken. Vi tror på 360 graders 

marknadskommunikation.

Bording är således en av de få leverantörer som kan 

hjälpa våra kunder med hela värdekedjan – från stra-

tegi till responshantering. Vi har en skandinavisk setup 

och har blivit en viktig aktör på den skandinaviska 

marknaden gällande relationsmarknadsföring.

Bording hjälper till med att definiera de data som är 

relevanta och som bör samlas in, och vi analyserar och 

tolkar data så att vi kan förutse kundernas beteende. 

Sedan tar vi fram det kreativa kommunikationskon-

ceptet och innehållet (content), vi planerar kommu-

nikationsflödet, så att vi optimerar effektiviteten och 

resultaten av marknadsföringen. Det centrala är att 

vi skapar en kundupplevelse och en resa, som säker-

ställer att våra kunder får lojala kunder. Kunder, som 

har en verklig relation och anknytning till varumärket, 

är inte illojala bara för att de får 5 % rabatt hos kon-

kurrenten! 

RÅDGIVNING
Lojalitet blir ett allt mer flyktigt koncept. Både konsu-

menter och företag har tillgång till obegränsade mäng-

der information på en rad olika medier och plattformar, 

när vi ska ta beslut om produkter, leverantörer eller 

något annat.

Bording kan hjälpa till med att ta fram den rätta strate-

gin och målsättningarna och med att fastslå och priori-

tera kontaktpunkterna. Det är vårt mål att hjälpa våra 

kunder att få lojala kunder genom att skapa relationer 

och riktad dialog med deras kunder.

Bording har 400 anställda som arbetar med datadriven 
individualiserad kommunikation i Skandinavien.

Ska vi också hjälpa dig att individualisera och optimera din 
marknadskommunikation? 
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Mediehus, lojalitet och individualiserad 

datadriven kundkommunikation

Mediehus möter idag utmaningar, som liknar de som 

detaljhandeln möter. Mediehus har idag ett brett 

utbud av varor och tjänster, och inte bara ett abonne-

mang, som det var på den gamla goda tiden. Idag har 

mediehusen både prenumeranter (online och offline), 

tv-kanaler, betalningsväggar av olika typer och flera 

andra affärsområden, som till exempel föreläsningar 

och konserter. Bordas Digital är Bording koncernens 

svar på samla in och hantera kunddata över affärs-

områdena, inklusive olika abonnemangsformer. Det 

ger mediehusen möjlighet att få en fullständig översikt 

över kundernas interaktion med mediehuset, och såle-

des är det en perfekt lösning när det gäller att skapa 

lojala kunder och göra individualiserad datadriven 

kommunikation till kunderna. Allt är målinriktat och 

baserat på kundernas tidigare beteende.

Marketing Automation och kampanjhantering

Vill man ta fram effektiv datadriven individualiserad kom-

munikation som kunder får vid rätt tidpunkt, på rätt media 

och med rätt innehåll, så krävs det ett effektivt system 

för att hantera data, processer och kampanj exekvering,  

Marketing automation. 

Dessa utmaningarna kan Bording hjälpa till med att 

hantera. De hinder som vanligtvis är de största hindren 

för en äkta omnichannel-lösning, kan Bording bemöta 

med en lösning som hanterar affärslogik etc. på olika 

försäljningskanaler. Den perfekta utgångspunkten för 

att samla in kunduppgifter och se till att kunder får 

samma upplevelse på de olika försäljningskanalerna. 

Vi kallar lösningen för ViKING Commerce. Med en 

ViKING-lösning försvinner skillnaderna mellan försälj-

ningskanalerna och kunderna kommer att få samma 

upplevelse på de olika försäljningskanalerna och andra 

kontaktpunkter (t.ex. appar, hemsida, webbshop). 

Eftersom VIKING hanterar försäljningslogik, transak-

tionsdata och olika typer av lojalitetsprogram, så är 

ViKING samtidigt motorn bakom ”den fria butiken”. 

Med ViKING kan en butikskedja klara sig utan den van-

liga kassan och arbeta 100% med mobila kassor, vilket 

ger en möjlighet att skapa en unik shoppingupplevelse.

Som business intelligence är ViKING också ett kraftfullt 

verktyg. Via en app kan du se essentiella data och ana-

lyser, som t.ex. omsättningen för hela kedjan eller per 

butik, försäljning uppdelat på varugrupper och säljare 

och andra kritiska nyckeltal.

IT-LÖSNINGAR
Bording koncernen har ett starkt fokus på IT-lösningar. 

Ska man kommunicera effektivt, individuellt och mål-

inriktat med sina kunder, så krävs det automatiserade 

processer som är beroende av att du har den rätta 

IT-lösningen.

IT-lösningar ska aldrig styra över strategin, men ska 

understödja strategin. Det är därför det är viktigt att 

man har koll på strategin och målen, innan du väljer 

vilket system du ska använda. Bordings IT- lösningar är 

uppdelade på 2 områden: Affärskritiska lösningar för 

respektive detaljhandel och mediahus samt kommuni-

kationslösningar.

Detaljhandel och omnichannel

Omnichannel är det stora inom detaljhandel. Hur kan 

man garantera att kunder behandlas lika i alla försälj-

ningskanaler? Att kunder ser de rätta priserna, rabat-

terna, bonusarna på alla kanaler? Att den affärslogik, 

som butikskedjan använder i sina försäljningskanaler, 

också finns till appar, webbplatser etc.? Att butiksked-

jan samtidigt har fullständig flexibilitet i förhållande till 

mobila kassor, mobila betalningslösningar, etc.?
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kontakter (call-center) i samband med kampanjer. På 

detta sätt får kunden en röd tråd från den kreativa 

utformningen av kampanjen, till innehållet, till kund-

hanteringen. Ett integrerat arbetsflöde som garanterar 

våra kunder de bästa kampanjresultaten och den mest 

kostnadseffektiva kampanjexekveringen.

Bording kan leverera kampanjmanagement-lösningar 

för alla typer av kampanjer och medier, inklusive soci-

ala medier.

Många marketing automation-system är stora och 

komplexa. Flera av våra kunder har inte den kritiska 

massa som krävs för att hantera de kampanjer, som 

de skulle vilja genomföra. Bording erbjuder därför våra 

kunder att de kan outsourca utveckling, hantering och 

uppföljning av kampanjer till Bording – naturligtvis i 

nära samarbete med kunden.

Det betyder att våra kunder inte behöver avsätta 

resurser och investera i att bygga upp och behålla 

kompetenser för kampanjmanagement. Bording kan 

stå för både kreativ utveckling, produktion av innehåll 

(content), utskick och responshantering av kampan-

jer. Bording kan också ta över hanteringen av kund-

Innan du väljer Marketing Automation-system som ska 

hantera och kontrollera företagets kommunikation, så 

är det viktigt att strategin, målen och budgeten är satta 

och det ska ha gjorts en grundlig föranalys som säker-

ställer att systemet möter de verkliga behoven. Strategi, 

mål och budget samt det marketing automation-sys-

tem, som man väljer att implementera, ska hänga ihop, 

och det finns inte en ”one size fits all” lösning.

Bording har flera olika leverantörer av marketing auto-

mation-system, så att vi kan möta de mindre, enkla 

behoven, samt de mycket krävande och komplexa 

behoven. Vi är återförsäljare av de största systemen 

och våra mindre system är egenutvecklade.
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Datadriven individualiserat tryck är inte bara papper. 

När vi har koll på data till trycket, så ger det också möj-

ligheter för att kommunicera över olika medier och 

plattformar. Vi kan använda data för att skicka indi-

vidualiserade e-post, SMS, MMS, göra inlägg på soci-

ala medier och göra enskilda hemsidor. Naturligtvis 

anpassat till den plattform som mottagaren använder.

Responsmätning- och hantering är naturligtvis en inte-

grerad del av kampanjen på olika medier och plattfor-

mar. Det innebär att våra kunder får full insyn i hur 

effektiva deras kampanjer är, så att vi därefter kan 

utvärdera kampanjen och använda den insamlade 

kunskapen till att optimera framtida kampanjer.

SPECIALPRODUKTION
Specialproduktion luktar lite trycksvärta. Och så kan 

det vara, men på ett helt annat sätt än när vi traditio-

nellt tänker på tryck!

De väsentliga färdigheterna i digitalt tryck är inte rela-

terade till själva tryckningen, utan till hantering av 

den data, som gör det möjligt att kommunicera med 

datadriven individualiserad kommunikation. Data kan 

komma från en rad olika data källor – det kan vara allt 

från adresser, köphistorik, data från sociala medier, 

beteenderelaterade data etc. Det säkerställer att slut-

produkten blir perfekt och 100% individualiserad, det 

är kärnan i tjänsten.

Bording kan alltså fortfarande trycka, men det är tryck 

med fokus på datadriven individualiserad kommuni-

kation på olika medier och plattformar. Våra tryckerier 

har idag fler programmerare än tryckare anställda.

Specialproduktion i Bordings regi betyder också bred 

kunskap och kompetens inom produktion av särskilt 

material. Till exempel är det viktigt att man, i detaljhan-

deln (instorematerial), får maximal effekt av det lilla 

”utrymme”, som man har i butiken. Här är Bording 

specialister på att optimera valet av material och 

tryck. Detsamma gäller i andra situationer än instore-

materiale.
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PRINT MANAGEMENT OCH LOGISTIK
Bordings print management är outsourcing av inköp, 

produktion och hantering av trycksaker och kampan-

jer. Bordings kunder får en skräddarsydd lösning som 

täcker just de behov för print management, som den 

enskilda kunden har. Smidigt, effektivt och billigt.

Bording tar hand om alla behov gällande inköp av 

trycksaker. Det kan vara både trycksaker av mer tra-

ditionell karaktär, datadrivna individualiserade trycksa-

ker, instore-material, kampanjer som består av direkt-

reklam, e-post, SMS, MMS, hemsidor, etc...

Bording har de 4 delar, som är nödvändiga för att vi ska 

kunna erbjuda våra kunder Skandinaviens bästa print 

management lösningar: kompetens, nätverk, storlek 

och logistiklösningar.

Bordings konsulter har en bred kompetens inom print 

management, samt tillgång till personer som har spets-

kompetenser på diverse områden. Bording har ett 

brett nätverk av leverantörer, som gör att vi kan leve-

rera alla typer av produkter som alltid är av den högsta 

kvaliteten. Samtidigt har vi storleken som garanterar 

att våra kunder alltid får det bästa priset.

Som nämnt under ”Specialproduktion” är print mana-

gement inte begränsad till trycksaker, det är också 

kommunikation över andra medier och plattformar. 

Bordings print management verksamhet hjälper också 

till med att exekvera kampanjer på olika medier och 

plattformar, för att få maximal nytta av data och opti-

mera resultaten av kampanjerna i åtanke.

Effektivitet på Bording betyder också effektiv hantering 

och exekvering. Det är därför vi har portallösningar, 

som gör det möjligt att via webben producera, beställa 

och hantera tryckt material av alla typer. Vi kan hantera 

logistiken när kampanjsakerna ska skickas exempelvis 

till butiker eller dotterbolag över hela världen. Slutligen, 

kan vi också hantera fakturering mellan exempelvis 

huvudkontor och butiker/dotterbolag. Lösningar som 

våra kunder uppskattar.

Print management är inte begränsad till trycksaker. Det handlar 
också om kommunikation på andra medier och plattformar. 
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VILL DU VARA BÄTTRE ÄN 0,13%? 
Bording insisterar på att leverera resultat som är 

betydligt bättre än genomsnittet! Vi vet, från analyser, 

att det endast är 0,13% av alla kommersiella meddelan-

den, som konsumenterna minns som positiva. Det är 

inte bra nog för Bording eller för våra kunder. När man, 

som Bording, arbetar med marknadsföringskommuni-

kation med fokus på effektiv kundkommunikation – så 

måste vi ha ett mycket högre mål.

Men hur försäkrar vi att vi får den optimala 

effekten?

För Bording innebär effektiv kundkommunikation att vi 

skapar kommunikation som aktiverar kunderna. Målet 

är att hjälpa våra kunder att få nya kunder, att skapa 

lojala kunder, öka antalet transaktioner och öka värdet 

på varje transaktion.

Vår arbetsmodell ”Bulls Eye” beskriver de steg, som är 

nödvändiga att gå igenom för att ta fram kundkommu-

nikation som skapar business. Hos en del kunder är vi 

med under hela processen, hos andra deltar vi bara i  

en del av arbetet, men alla delar är viktiga för att uppnå 

effektiv kundkommunikation.

Första steget är att förstå vår kund, så att vi kan hjälpa 

vår kund med att lyckas. Vilken är kundens strategi 

och marknadsföringsplan? Och, inte minst, vilka Key 

Performance Indicators (KPI) är relevanta och ska följas 

upp efter kampanjen? Det är också viktigt att stämma 

av vilka förväntningar kunden har på budgeten, så att 

vi kan ta fram en lösning som på det stora hela lever 

upp till förväntningarna.

Planering av kundkommunikation. Slå fast hur vi upp-

når de önskade resultaten. Vilken kommunikations-

form/medier/plattform är den optimala för att lösa 

uppgiften? Planeringen ska naturligtvis ta hänsyn till 

kundens övriga marknadsföring och anpassa såväl de 

övergripande målen som målen för kampanjen.

Multichannel exekvering. Kampanjen ska produce-

ras och genomföras. Oavsett kanal och media (cross 

media) ska utförandet koordineras, produceras och 

genomföras så effektivt som det överhuvudtaget är 

möjligt. Genomförandet kan också omfatta uppföljning 

av säljinriktad verksamhet (t.ex. telemarketing).

Mätning och optimering. Efter att kampanjen är 

genomförd följer man upp de valda KPI:erna. Har 

man nått de fastställda KPI:er? Oavsett om KPI:erna 

uppnåtts, så blir kampanjen noga genomgången, så 

att vi tillsammans med kunden kan bedöma om det 

finns aspekter av kampanjen som kan optimeras eller 

användas som input i nästa kampanj.

Hos Bording är allt centrerat kring processoptimering 

och automatisering. Vi vet att ett effektivt genomför-

ande är en väsentlig del av alla kampanjer. Detta säker-

ställer ett bra arbetsklimat, arbetsflöde, god ekonomi 

och effektiv användning av resurser. Det är en integre-

rad del av vårt sätt att tänka kring effektiv kundkommu-

nikation – i samarbete med våra kunder.

Resultatet av Bulls Eye är att aktivera kunder. Vi hjälper 

våra kunder att skapa lojala kunder, få nya kunder, öka 

antalet transaktioner och öka värdet på varje trans-

aktion.

Det är kundkommunikationen som skapar business!
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Vi producerar och genomför kundens marknads kommunikation 
– effektivt och på alla medier och plattformar. Täcker allt från val 

av kanaler, medier, leverantörer, materialval, logistik för nödvändiga 
IT-integrationer- och lösningar.

Vi sätter oss in i våra kunders affärsmodell och verksamhet. 
Vi lär oss förstå strategin och målsättningarna i våra kunders 

marknadskommunikation och varumärken. Då kan vi 
fastställa riktiga KPI:er och skapa de bästa lösningarna 

som håller sig inom kundens budget ramar.

Rekommendation för hur vi bäst möjligt löser 
den uppgift som ska lösas – oavsett om det 
handlar om att utarbeta en strategi eller 
hanteringen av en trycksak! Vilken kommunika-
tionsform/-medier/-plattform och koncept, är 
det optimala för att lösa uppgiften? Hur kan vi 
på det bästa sättet optimera användningen av 

de olika medierna (print/online etc.)? Hur skapar 
vi relationer och dialog med kunden?

Vi projektleder uppdragen från början till slut.  
Våra system för logistik och online beställningar säk-

rar full transparens och effektiv implementering, 
produktion och logistik.

Infriade vi målsättningarna och de  planerade 
KPI:erna? Vilket insikt och erfarenhet  
gav  kampanjen? Hur kan vi optimera  

kampanjerna och kommunikationen framöver?  
Fastlägga nya KPI:er för nästa kampanj.

Customer Activation. Kampanjer som är genom-
tänkta, målinriktade och effektivt exekverade, och 

resulterar i den interaktion som skapar dialog och 
relationer – och således lojala kunder och ambassadörer.

Våra system för kampanjhantering och marketing  
automation säkerställer att x kampanjer exekveras optimalt och att  

vi är effektiva och snabba. Vårt mål är att minimera resurs förbrukningen  
när det kommer till hantering och implementering, så att resurserna istället  

kan användas för att utveckla av effektiv marknadskommunikation.

Automation

Kund- 
 kommuni- 

kation

Process  
Management

Customer  
Interaction

Measuring  
&  

Optimation

Multichannel  
Execution

Förstå  
kunden



BORDINGAR LEVER LÄNGE
Bumerangen symboliserar hur vi varje dag strävar 

efter att göra vårt allra bästa så att vi inte förlorar jobb 

och kunder. Vi behandlar våra kunder och medarbe-

tare på rätt sätt så att vi får en trevlig arbetsmiljö. Och 

vi behandlar våra leverantörer och partners bra, så att 

vi tillsammans hittar den rätta lösningen, kvaliteten, 

priset och leveranstiden till våra kunder.

Bording har funnits i 223 år. Det betyder att Bording 

koncernen har en del värderingar, som har satt sig som 

ett DNA under många år. En DNA som vi vill bevara och 

är stolta över. Vårt DNA har vi formulerat till några 

maximer, som är en viktig del i att vi kommer att vara 

här också de kommande 200 åren. De är hörnstenen i 

vår förmåga att skapa långvariga relationer med både 

kunder och anställda.

Vi är alla Bordingar – kunder, partners, leverantörer 

och medarbetare. Man ska vara beredd på en långva-

rig relation när man involverar sig med Bording och blir 

en Bordaner. Vår logotyp symboliserar just de element 

som är kärnan i en långvarig och konstruktiv relation.

Symbolen består av tre bumeranger, som tillsammans 

skapar en treenighet. En bumerang är ett unikt verk-

tyg, men för att kasta en bumerang korrekt så måste 

du vara fokuserad och noggrann. Man ska hantera en 

bumerang på ett alldeles särskilt sätt för att den ska 

återvända. Gör man bara det allra minsta fel, så försvin-

ner den i mörkret eller, i värsta fall, så får man den i 

nacken! Hos Bording sätter vi kunderna i centrum för 

alla våra handlingar och bumerangerna symboliserar 

de anställda på Bording och alla de handlingar som vi 

gör. Vi insisterar på att vara precisa och felfria i allt vi gör.

Vi ska:

• leverera överlägsen kundservice, så att vi kan skapa bra 

och långa kundrelationer baserade på ömsesidig respekt

• utveckla våra kunder och ta ansvar för det faktum att de 

får ny inspiration

• ständigt utveckla och förnya oss själva, så att vi lever upp 

till kundernas förväntningar och den tekniska utvecklingen

• få nya kunder, så att vi hela tiden utökar vår kundbas och 

skapar en säker och effektiv verksamhet

• vara noggranna och precisa med vårt arbete, så att vi inte 

gör fel

• behandla våra kolleger bra och hjälpa varandra att nå 

framgång och att lyckas, så att vi kan skapa en bra kultur, 

där det är attraktivt att vara kund, medarbetare och 

samarbetspartner

• ta väl hand om våra kunder, företag och vårt rykte, så att 

vi kan skapa positiv publicitet och kontinuerligt stärka vårt 

varumärke
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KONCERNEN – ÖVERSIKT

BORDING A/S

Turbinevej 4-6

DK- 2860 Søborg

Tlf.: +45 7011 5011

www.bordingas.dk

BORDING AB

Norrby Långgata 18, Box 696, 

S-501 13 Borås

Tlf.: +46 (0)771 673 000

www.bording.se

BORDING PRO A/S

Turbinevej 4-6

DK- 2860 Søborg

Tlf.: +45 3963 9900

www.bordingpro.dk

BORDING MAILIT AB

Sjöbodavägen 2

S-145 03 Norsborg

Tlf.: +46 (0)8 534 700 80

www.bordingmailit.se

Nordlið

Rosenvængets Allé 11, 1

DK-2100 København Ø

Tlf.: +45 31 10 00 95

www.nordlid.com

BORDING INSTORE AB

Mörsaregatan 20

S-250 23 Helsingborg

Tlf.: +46 (0)42 38 88 00

www.bordinginstore.se

BORDING DATA A/S

Turbinevej 4-6

DK- 2860 Søborg

Tlf.: +45 4324 5424

www.bordingdata.dk

BORDING LINK A/S

C. M. Rasmussens Vej 1-5

DK-8961 Allingåbro

Tlf.: +45 86 48 36 00

www.bordinglink.dk

BORDING VISTA LTD

North Tower 12th Floor, 

107 Dhaka-Mymensingh Rd,

Uttara Model Town, 

Dhaka 1230, Bangladesh

Tel: +88 02 895 1418

www.bordingvista.com

BORDING COGNITO AS

Olaf Helsets vei 6

N-0694 Oslo

Tlf.: +47 22 62 70 00

www.bordingcognito.no
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Flytande arbetsflöden är avgörande i vår bransch. Oavsett om det handlar om  
mellan människor, produktionsmaskiner eller IT-system, så strävar vi efter väloljade kugghjul.  
Det är därför vi har investerat i branschens bästa utrustning, erfaren personal och unika web- 

baserade beställningssystem, vilket innebär att vi har effektiva arbetsflöden över alla  
arbetsytor. Det är så vi säkrar kostnadseffektivitet och kvalitet för våra kunder. 



Specialprodukter inom digitaltryck, rulloffset 
samt helhetslösningar för lager/logistik
Bording AB erbjuder digitaltryck och rulloffsetproduktion, med inriktning på specialprodukter samt helhetslösningar 
inom lager och logistik. Med över 70 års erfarenhet, kompetenta medarbetare och branschens bästa utrustning kan 
vi skapa kostnadseffektiva individuella lösningar för våra kunder. Våra onlinebeställningssystem förenklar order-
processen, ökar tryggheten och flexibiliteten, eftersom klienten kan redigera sin beställning ända fram tills att den 
slutliga ordern utfärdas. Vi har dessutom flera års erfarenhet av lager/logistiklösningar för ett antal rikstäckande 
företag.

BORDING AB
Verkställande direktör: Christian Romero-Hamrin

Antal anställda: 50
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Jämfört med en traditionell lösning så ger vår integrerade lösning 
kunden bättre säkerhet och sparar in på omkostnaderna. 

för arbetsflöden som plockning, packning, distribution 

och inte minst returvaror. Jämfört med en traditionell 

lösning så ger vår integrerade lösning kunden bättre 

säkerhet och sparar in på omkostnaderna. Våra kunder 

är allt från stora internationella företag, som H&M, till 

mindre e-handelsverksamheter. Dessutom har vi spe-

cialiserat oss på produktionen av olika typer av biljetter 

och kort, till exempel till nöjesparker och transportföre-

tag. Här anpassar vi vår lösning, så att den baseras på 

systemen som kunden redan använder. 

Många års erfarenhet samt kompetenta medarbetare. 

Branschens mest avancerade utrustning, som kan 

kombinera flera olika material och lim, gör att vi kan 

utveckla individuella lösningar som möter kundernas 

krav på säkerhet, effektivitet och omkostnader.

Våra onlinelösningar är en del av vårt digitala arbets-

flöde. I dessa skapas lösningar för automatiska beställ-

nings-processer och dynamiska mallar, som kan använ-

das oberoende av produktionsform. Från fördefinierade 

produkter till kundanpassade produkter med variabel-

data. Vi erbjuder en mycket kostnadseffektiv lösning där 

kunden har möjlighet att uppdatera innehåll och layout 

ända fram tills dess att den slutliga ordern utfärdas. 

Styrkan ligger i produktionen av kompletta individuali-

serade produkter på branschens bästa utrustningen av 

erfaren och kompetent personal.

Inom rulloffset producerar vi bland annat logistik-

etiketter för e-handel och postorderföretag. Vi levere-

rar en printlösning som ger alla kunder, oavsett stor-

lek, möjligheten att skriva ut integrerade dokument 

Företaget grundades i början av 1940-talet, då vi foku-

serade på produktion av trycksaker för kontoret. År 

2000 blev vi en del av Bording koncernen, som ville 

utvecklas från en helt dansk koncern till en skandina-

visk spelare. Fem år senare blev företaget Multitryck, 

som Bording AB hade gjort mycket affärer med, också 

en del av Bording koncernen. Dessa två företag utgör 

idag Bording AB. Genom kontinuerliga investeringar 

i ny utrustning och kompetens har företaget lyckats 

utvecklas från en leverantör av traditionell masspro-

duktion till en leverantör av personlig och riktad kom-

munikation.

Vi levererar specialprodukter inom digitaltryck och 

rulloffset.
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NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Bording AB

Verkställande direktör: 

Christian Romero-Hamrin

Antal anställda: 50

Adress: 

Norrby Långgata 18, Box 696, 

501 13 Borås

Telefon: +46 771-673 000

Mail: info@bording.se

www.bording.se
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Med Bording InStore specialiserar vi oss särskilt på marknadsföring inom detaljhandeln.  
Vi erbjuder ett brett utbud av kreativa och grafiska lösningar som hjälper våra kunder att 
marknadsföra sina produkter och varumärken. Eftersom våra kunders produkter och  
varumärken varierar, är det nödvändigt att våra lösningar följer med. En storlek passar inte  
alla, det är därför vi skräddarsyr våra lösningar och erbjudanden,  
så att de är anpassade efter kundens form och behov. 



Kundkommunikation som  
skapar business
Bording InStore AB arbetar med kundkommunikation som skapar business. Vi har lång erfarenhet som 
en grafisk producent och vi arbetar idag med många av de stora märkena i Norden. Vår specialitet är 
reklamtrycksaker för butiker samt instore marknadsföring av våra kunders produkter och varu märke. 
Bording InStore levererar en omfattande expertis på hela det grafiska området. Vi har kompetens 
och  erfarenhet inom området kommunikation och vi förstår att butiks-och detaljhandels världen är i 
förändring och vi sätter alltid kundens behov i fokus. 

Vår passion är visuell kommunikation.

BORDING INSTORE
Verkställande direktör: Christian Romero-Hamrin

Antal anställda: 25 
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Vår största styrka är vår förmåga att skräddarsy lösningar  
och erbjudanden till våra kunder, så att de är unika och därmed  
främjar merförsäljning. 

Vår största styrka är vår förmåga att skräddarsy lös-

ningar och erbjudanden till våra kunder, så att de är 

unika och därmed främjar merförsäljning. Denna 

styrka kompletteras av vår kunniga personal som finns 

till hands med råd och vägledning från processens 

början. En kampanj eller riktad marknadsföring består 

ofta av ett brett utbud av produkter, där alla element 

ska visa en helhet. Detta kräver god samordning och 

logistik. Vi har erfarenhet av att komplettera vår egen 

produktion med ett brett utbud av noga utvalda leve-

rantörer både inom Bording koncernen och utanför, 

och vi förstår hur man samordnar och strömlinjefor-

mar samarbetet, så att kunden får den minsta möjliga 

kontaktytan.  

Våra kunder kan förvänta sig den bästa printkva-

litet varje gång, och det är därför vi har blivit CGP-

certifierade (ISO 12647-2).

olika branscher. Vår produktutveckling är tätt knuten 

till hur våra kunder vill framställa sitt varumärke i olika 

miljöer och vi anpassar våra lösningar därefter. Vi arbe-

tar kontinuerligt med att optimera vårt utbud av lös-

ningar och rådgivning under hela processen samt att 

vara i framkant av utvecklingen i branschen. 

Bording InStore specialiserar sig särskilt på marknads-

föring inom detaljhandeln. Vi har lösningar som kan 

placeras var som helst i butiken enligt kundens öns-

kemål och behov. Vi erbjuder hyllvippor, banners, pall 

wrap, presentaskar, golvreklam, självhäftande material, 

alla typer av specialproduktion- och distribution. 

Vi jobbar främst med kunder från dagligvaruhandeln 

och detaljhandeln, men vi har även kunder inom till-

verkningsindustrin, läkemedelsindustrin samt bank- 

och försäkringsbranschen.

I en snabbt föränderlig bransch krävs det ständigt 

nya sätt att förmedla budskapen på. Denna utma-

ning möter vi med kompetenta medarbetare som har 

mångårig erfarenhet inom kommunikation, teknik, 

processer och produktion. Vi är en pålitlig partner, som 

går att lita på och som ständigt är i framkant av utveck-

lingen. Vi är med andra ord ett sammansvetsat team 

med framåtanda och ett hängivet intresse för visuell 

kommunikation.

Vi har fått nytt namn, Bording InStore, men kunderna 

kan förvänta sig samma goda kvalitet och service – och 

lite till. Bording InStore grundades 2014 när NP-tryck 

AB och Halmstad Tryckeri AB slogs ihop, för att vida-

reutveckla de båda företagens gemensamma poten-

tial. Totalt har vi 90 års erfarenhet av branschen. Från 

att ursprungligen ha varit traditonella tryckerier har vi 

under de senaste åren specialiserat vår produktion och 

våra produkter till detaljhandeln och marknadsföring i 
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NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Bording InStore AB

Verkställande direktör: 

Christian Romero-Hamrin

Antal anställda: 25

Adress: 

Mörsaregatan 20

Box 22091, 250 23 Helsingborg

Telefon: +46 042-38 88 00

Mail: tryck@bordinginstore.se 

www.bordinginstore.se
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Det ska vara lätt, enkelt, funktionellt och flexibelt – det måste vara användarvänligt.  
Det är vårt tillvägagångssätt när vi arbetar med kommunikations- och informationslösningar. 
Dessa värden avspeglas i alla våra tjänster och produkter, oavsett om det handlar om digitala 
kommunikationsverktyg, relationsmarknadsföring eller grafisk produktion.



Erbjuder enkla och automatiserade sätt  
att arbeta med kommunikation.
På Bording MAILIT arbetar vi med kommunikations- och informationslösningar. Det är vår övertygelse att dessa, 
oavsett om de är digitala eller analoga, måste vara lätta, enkla, funktionella och flexibla att arbeta med. Vårt mål är 
att öka våra klienters omsättning och vinst, samt att göra vardagen enklare för våra kunder genom att erbjuda enkla 
och automatiserade sätt att arbeta med kommunikation. Vi erbjuder lösningar inom tre affärsområden: Digitala 
kommunikationsverktyg, relationsmarknadsföring och grafisk produktion. 

BORDING MAILIT
Verkställande direktör: Lars Nilsson

Antal anställda: 20
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Vi levererar tjänster och produkter som stärker våra kunders 
relationsmarknadsföring, som kan hantera alla typer av digital 
kommunikation och grafisk produktion och som även kan hantera 
administrationsprocesserna. 

MAILIT Communication grundades 1996. Vår första 

kund var Nordea och redan under det första året pro-

ducerade vi mer än 20 miljoner postutskick bara åt 

dem. I en snabbt växande bransch, ville vi intensifiera 

vår satsning på digitala tjänster, så 2008 beslutade vi 

oss för att bli en del av Bording-koncernen. Bordings 

internationella profil öppnade upp för den skandina-

viska marknaden, gav nya tillväxtmöjligheter och låg till 

grund för att vi snabbare kunde utveckla våra nya digi-

tala lösningar. Idag spelar teknik en viktig roll i vårt ser-

viceutbud och i branschen. Därför utvecklar vi ständigt 

nya lösningar i takt med att marknaden mognar. Det 

är också därför vi kan erbjuda våra kunder innovativa 

och väl genomtänkta lösningar inom våra tre affärsom-

råden: 

• Digitala kommunikationsverktyg

• Relationsmarknadsföring

• Grafisk produktion

Vi levererar tjänster och produkter som stärker våra 

kunders relationsmarknadsföring, som kan hantera 

alla typer av digital kommunikation och grafisk produk-

tion och som även kan hantera administrationspro-

cesserna. Vi behandlar tre huvudområden inom våra 

affärsområden: IT, rådgivning och produktion. 

IT

Våra tre IT-system har sina egna primära fokuserings-

områden och kan enkelt användas individuellt, om 

kunden inte har behov av alla funktionerna i systemen. 

Men det är just integrationen och flödet mellan våra 

system, som gör våra lösningar så speciella och ger 

kunden maximal vinst. Med MAILIT Relation, MAILIT 

Archive och MAILIT Printer integreras kommunika-

tionsflödet effektivt! 

Rådgivning

Genom rådgivning, löpande uppföljningar med kun-

den och noggrant planerade arbetsflöden säkerställer 

vi kommunikationslösningar som balanserar det tek-

niska genomförandet, flödet av data och administra-

tionsprocesserna. Detta gör att våra kunder uppnår en 

resursbesparande och effektiv lösning som ger resultat. 

Produktion

Vi har vår egen produktion med toppmodern utrust-

ning som kan hantera alla typer av tryckt direktreklam. 

Kunden behöver inte bekymra sig om administrations-

processerna, som till exempel fakturering och påmin-

nelser. Vi tar hand om dem också. Det är inte för inte 

som vi producerar ca 40 miljoner utskick om året!
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NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Bording MAILIT AB

Verkställande direktör: 

Lars Nilsson

Antal anställda: 20

Adress: 

Sjöbodavägen 2, Box 3033, 

145 03 Norsborg 

Telefon: +46 8 534 700 80

Mail: info@mailit.se 

www.bordingmailit.se
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