Hallå

BÄCKEBOL
MARS 2020 Till

Hallå B2B ges ut av

alla företag & kontor i Bäckebol, Tagene & Brunnsbo

NÄSTA NUMMER 28 APRIL
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

www.media-konsult.com • För annonsbokning: Tel. 031-748 07 10, info@media-konsult.com

Omsorg med hjärta & kompetens
Under 10 års tid har vi levererat personlig assistans med högsta kvalitét.
Vi vet hur man planerar och genomför en lyckad assistans.
Vi är kända för våra unika kunskaper inom personlig assistans – det är vi stolta över!
Våra kunder och medarbetare vet att vi löser nästan alla
problem som uppstår redan vid första telefonsamtalet.

Vi ger vårt yttersta för att våra kunder ska få bästa service och med högsta kvalitét.

Välkommen att kontakta oss
på telefon 031-7880488
www.samuelsassistans.se

Flygblad, visitkort, folders etc…
Vi löser ditt behov av trycksaker!
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Gäller tom 30 april 2020

Är ditt företag i behov av

FLYERS?
Är ditt företag i behov av
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VI HJÄLPER
ER MED
LAYOUT!
KONTAKTA OSS:
Askims industriväg 1A
031-748 07 10
www.media-konsult.com

Mikael Robertsson • 0706-42 50 80
mikael.robertsson@media-konsult.com

ÄR DU VÅR NYA

ANNONSSÄLJARE?
Nu förstärker vi vår organisation
med ytterligare en mediasäljare
Det är viktigt att du:
4 Är en driven person.
4 Van vid att arbeta mot såväl en
budget som ett besökskrav.
4 Trivs med ett högt tempo.
4 Är självgående och kundorienterad.
4 Har körkort och bil.

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

Är du intresserad?
Välkommen att skicka in din ansökan till:
mikael.robertsson@media-konsult.com
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

SJÄLVTVÄTT
EGEN UPPVÄRMD HALL

4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
4 DAMMSUGARE 4 STEGE 4 VATTENSLANG

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

1,5 tim. 250:-

2 tim. 300:-

BOKA ONLINE / DROP IN

BIL HUSBIL
HUSVAGN

BILAR
KÖPES

maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m
maxlängd 10 m

Vi producerar 11 egna lokala livsstils- och bostadsmagasin, flera B2B-tidningar och ett tiotal kundtidningar med hela Västra Götaland
som spridningsområde. Lokaljournalistik är något vi brinner för och har en mångårig och gedigen erfarenhet av.
Vår egen profiltidning Hallå läses varje månad av över 200 000 läsare i Göteborgs olika stadsdelar, från Hisingen till Långedrag.
Samtidigt når vårt bostadsmagasin, Din Bostadstidning, ut till 89 500 villor och bostadsrätter i Kungsbacka, Partille, Lerum, Kungälv,
Torslanda och Bohuslän. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet i branschen.

VARIANTBIL

Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se

Askims1A,
Industriväg
1A, 436
34031-748
Askim •07
Tel.
07 18
Mediakonsult,Mediakonsult,
Askims Industriväg
436 34 Askim
• Tel.
11 031-748
• www.media-konsult.com

Läs mer på www.media-konsult.com

Truckutbildning!
OBS!
Ett fåtal
platser kvar!

STARTAR PÅ HISINGEN
28-29, 30-31 mars samt 4-5 april

LAGEN
KRÄVER
UTBILDNIN
G

Vi erbjuder även utbildning på saxlift/skylift, travers, heta arbeten, ADR, utbildning på tank m.m!

TRUCKUTBILDNING FÖR FÖRETAG! TA DITT TRUCKKORT IDAG
Alla våra kurser är helt företagsanpassande vilket innebär att vi kan komma till Er och utbilda Er personal oavsett dag, kväll eller natt.
Alla våra kurser är helt företagsanpassande vilket innebär att vi kan komma till Er och utbilda Er personal oavsett dag, kväll eller natt.
Antingen i era lokaler med era truckar eller i våra utbildningslokaler på Hisingen med våra truckar. Ni kan även skicka personal om det så bara är en deltagare.

www.truckutbildarna.se • 031-757 20 90

1,5

vi stärker
ditt företag

Träna hos oss – frisk personal lönar sig!

GYM & KONDITION
Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och
maskinerna för att
hjälpa dig i din
träning.

PERSONLIG
TRÄNING
Vill du öka balansen
eller lära dig att
träna rätt? Då vägleder
våra personliga
tränare dig!

GRUPPTRÄNING
Crosscage, yoga
eller seniorträning
– vi har något för
alla människor.

PROVTRÄNA
Hos oss kan du
som ännu inte är
medlem provträna
gratis en hel vecka.
Välkommen till
klubben för att ta
del av erbjudandet.

VÄLKOMNA
TILL KLUBBEN
Vi har över 200
klubbar i Sverige.
Hitta din närmsta
på vår hemsida:
nordicwellness.se

