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Volvo i C&D-förpackning
Nyligen fanns C&D Snickeri representerat på bilsalongen i Genève. För uppdragsgivaren
SENAB/Space/Volvo har C&D Snickeri tillverkat
delar av mässkonceptet för Volvos monter.
Ett uppdrag som ställt stora krav på såväl logistik
som finish och utförande.
YCC, "Your Concept Car", som nyligen visades på bilsalongen i
Genève, har skapats av ett helkvinnligt team på Volvo Personvagnar. Konceptbilen är konstruerad för att tillfredsställa behoven
hos den mest krävande kundgruppen; de självständiga, yrkesverksamma kvinnorna. Tankarna bakom YCC är lika radikala som dess
form och ergonomi.

Radikala krav har även ställts på mässförpackningen av Volvos nya
produkter. I mässmontern finns intressanta inredningsingredienser:
lönn i kombination med det formbara materialet Resopal SSV.
C&D Snickeri har fått det krävande men ärofyllda uppdraget att
skapa delar av Volvos monter, från bilpodie till diskar. Uppdraget,
som nu fortsätter inför bilmässan i Birmingham i England, sker på
uppdrag av SENAB/Space/Volvo.

C&D Snickeri får ny profil

Som du kanske redan märkt ser vissa saker lite annorlunda ut i

På 100 sidor presenteras en rad intressanta uppdrag som utförts

denna utgåva av Finsnickrat. Som ett led i C&D Snickeris nya

under senare år. Boken är tänkt som en inspirationskälla för den

marknadsföringsstrategi har en rad nya grepp tagits i både grafisk

som vill skapa något unikt i trä och är samtidigt en hyllning till

profil och marknadsföringsinsatser. Företaget har fått en ny,

många av de duktiga, sinnrika och kreativa uppdragsgivare C&D

tydligare och renare logotyp som är lättare att applicera i olika

Snickeri fått jobba med under åren. Boken distribueras ut till

sammanhang och som på ett bättre sätt ska identifiera C&D

C&D Snickeris uppdragsgivare samt ett fåtal utvalda byggbok-

Snickeri som “designsnickeriet”.

handlare.
Men inte nog med det. Just nu produceras även en film om

Inspirationsbok

snickeriet (se nedan), en broschyr och en komplett ny webbplats.

Ett marknadsföringsprojekt som hör till de ovanligare är C&D
Snickeris kommande bok “C&D Snickeri | Greatest hits”.

Filmproduktion i snickeriet

Christer Svensson, C&D Snickeri, agerar inför kamera och regissör.

Just nu pågår reklamfilmsproduktion för C&D Snickeri vid anläggningen i Falköping samt vid ett antal byggobjekt. Filmen som visar
delar av produktionen och spännande interiörer, är en del i en rad
marknadsföringsaktiviteter som är tänkta att kommunicera med
arkitekter, byggföretag m fl. Drakfilm (för närvarande utsedda till
Sveriges bästa produktionsbolag) ansvarar för produktionen som
beräknas vara klar i maj.

På uppdragsfronten

Sommartider i snickeriet

Världskulturmuseet, Göteborg, vill i dialog

I år tar produktionen på C&D Snickeri en paus under juli månad,

med sin omvärld vara en mötesplats som

vilket innebär helstängt under vecka 29, 30, 31 och halv beman-

genom känslomässiga och intellektuella

ning under vecka 28 respektive 32.

upplevelser verkar för att människor känner
sig hemma över gränser, litar på och tar

Ny postadress

ansvar för en gemensam global framtid.

Dags att uppdatera adressboken! C&D Snickeri har numera post-

Museet bjuder på många kulturella uppLampa från Sri Lanka, tillverkad av en konservburk.
En av många sevärda ting
på Världskulturmuseet.

levelser och är väl värt ett besök. Om inte

adressen: Box 604, 521 21 Falköping. Besöksadressen är i vanlig
ordning Sidvallsgatan 4.

annat för att spana på inredningssnickerierna som är utförda av C&D Snickeri, på

C&D blir synligare i hela landet

uppdrag av Projektgaranti.

Från och med maj månad kommer Mattias Streith, säljare på C&D
Snickeri, att göra besök hos snickeriets uppdragsgivare. Om du är
nyfiken på C&D Snickeri är du välkommen att boka besökstid med
Mattias på tel: 0515-77 65 72 eller 070-727 27 81.

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping. Besök: Sidvallsg 4. Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78. E-post info@cdsnickeri.se
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