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BE YOUR BRAND

Kreativitet och långsiktighet kryddat med  
glädje och spontanitet definierar oss

Topline grundades 1988 och är ett väletablerat företag i 
profilbranschen. Allt började några år tidigare med grafisk 
formgivning och en reklambyrå som startades i Borås 1985. 
Sedan 2001 erbjuder vi även lösningar och genomför olika 
typer av event under varumärket TL Event. 

Vi arbetar enligt devisen ’’BE YOUR BRAND’’ – det ska 
synas på utsidan och kännas på insidan när man är sitt 
varumärke. 

Bland våra kunder återfinns såväl mindre verksamheter 
som större företag och organisationer med kontor på ett 
stort antal platser. 

Identitetsskapande profilering
Att synas genom tydlig profilering betyder i marknads- 
kommunikationen allt mer för att nå framgång hos kunder, 
medarbetare och andra intressenter i omvärlden.

Idag utgör profilprodukter ca 7,6 % av Sveriges totala 
marknadsmix och har med fortsatt stadig ökning blivit en 
mycket viktig identitetsskapande och varumärkesstärkan-
de faktor. 

Vi tar, i nära samarbete med dig som kund, fram en 
genomtänkt profilering som stärker ert företags varu-
märke och relationer, både externt och internt. Vi skapar 
specialdesignade profilprodukter och företagsanpassade 
profileringskoncept. 

En enda kontakt för framgångsrik helhet
Vi kan hjälpa er att bygga helhetskoncept som omfattar 
profilmarknadsföring, kommunikation och relationer.

Med vår hjälp kan ni också lägga upp er planering för hela 
årets marknadsaktiviteter.
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Möten mellan två parter är tillfällen 
då affärsrelationer skapas. Att du är 
visuellt tydlig som representant för ditt 
varumärke påverkar hur din professiona-
lism och seriositet uppfattas av den du 
möter. Detta kan vara helt avgörande.

Före, under och efter mötet
Genom profilering kan du skapa intresse 
inför ditt möte, varumärkesnärvaro 
under mötet och slutligen upprätthåller 
du den relation som mötet skapade 
genom att använda dig av till exempel 
relationsgåvor vid nya kontakttillfällen.  

Våra ledord är:  

– Attention 
– Position 
– Relation 
De beskriver kortfattat de värden som 
profilering skapar.  Om du räknar på 
antalet möten och hur många relatio-
ner ditt företag har, såväl internt som 
externt, så kommer du häpna. 
Profilmedia är en av de mest effektiva 
metoderna du kan använda när du vill 
bygga ditt varumärke i en målgrupp som 
du redan nått. 

Överallt och hela tiden
Bygg inte hela din framställan på prat, 
om ögat och örat får olika signaler så 
tror man på ögat. Snygga och genom-
tänkta profilprodukter används av mot-
tagarna i alla möjliga sammanhang och 
blir nyttosaker i vardagen, samtidigt som 
de sänder sitt budskap – ditt varumärke. 

Det varumärkta mötet Välkända varumärken och  
egendesignade produkter
Hos oss finns alltid information om de senaste trenderna 
och produktnyheterna i branschen. Här kan ni beställa små 
kvantiteter med snabba leveranser ur vårt bassortiment, 
och egendesignade produkter i större volymer, allt enligt 
överenskomna kvalitetskrav. Orrefors, Kosta Boda, Saga-
form, Cutter & Buck och Harvest är några av våra varumär-
ken. Vi ingår i Skandinaviens ledande kedja inom profil, New 
Wave Profile. Vi samarbetar både med svenska grossister 
och direkt med större leverantörer i Europa och Asien. Över 
30 år i branschen gör att vi, förutom erfarenhet och kompe-
tens, har ett väletablerat nätverk med världsomspännande 
leverantörs- och distributionskontakter.

Samarbete med New Wave Group
Vi på Topline  har aktivt valt att jobba nära New Wave  
Group för att säkerställa vårt arbete för de kvalitets- och 
miljömål vi satt upp. New Wave Groups inköpsstrategi 
bygger på att köpa direkt från tillverkaren via koncernens 
inköpskontor. Genom att ha kvalitetskontrollanter  
och CSR-personal på plats i fabrikerna  
förbättrar vi förutsättningarna för ett  
effektivt hanteringssystem när det  
gäller hållbarhet och etik. Med de  
resurser som finns i denna grupp kan  
ni som kund känna er säker på att de  
produkter ni beställer tillverkas på rätt sätt. 

Webblösningar för enhetlig profil  
och marknadsföring
Med våra produktanpassade webbshopar  
kan företag och organisationer enkelt se och  
tillhandahålla sitt eget aktuella profilsortiment.  
Globala och landsomfattande företag  
med kontor på flera platser har här en  
ovärderlig möjlighet att nå ut med  
samma produkter på samtliga ställen.  
Webbshopen är ett kostnadseffektivt ”verktyg”  
med ständig tillgänglighet, snabb aktuell information  

om lagersaldo, leveranstider, statistik för behöriga använda-
re, olika betallösningar och möjlighet till tilläggsfunktioner. 
Sortimentets design följer kundens profilmanual och ger 
därmed en enhetlig och professionell marknadsföring med 
hjälp av produktmedia. 

Event marketing
Vi har lång erfarenhet av event marketing och under vårt 
varumärke TL Event erbjuder vi  kreativa lösningar för till  
exempel friskvårdsevent, nöjesupplevelser, kickoffmöten 
och produktlanseringar, där uppdragsgivare kommunicerar 
med olika målgrupper. Vi utför allt från förstudie, planering 
och sponsorsfrågor till praktiskt genomförande. Vårt väl 
fungerande internetbaserade registrerings- och logistiksys-
tem kan anpassas för olika typer av arrangemangsbehov.
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Full service concept
Som er profilbyrå kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl små lokala som stora internationella företag – från 

strategi till logistik och distribution. Även om utfallet av vårt arbete är produkter så erbjuder vi huvudsakligen ett 

tjänsteproducerande koncept där de olika stegen är tydliga och väl definierade. Det är viktigt att du som kund kan 

utvärdera våra tjänster och vad vi därutöver kan tillföra vid behov. Allt för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Analys
För att ta fram profilprodukter som är anpassade för er verksamhet, ert varumärke och era möten 
behöver vi göra en analys för att få information om hur ert företag ser ut, hur ni jobbar och era mål. 

Idé &  
konkretisering
Med analysen som utgångspunkt tar vi 
fram förslag på hur er profilkollektion 
skulle kunna vara sammansatt och hur ni 
ska använda dessa profilprodukter. Vi har 
en egen  designavdelning som tar fram 
skisser och ser till att ni som företag får 
ett så bra material som möjligt för att 
kunna ta beslut om hur ni ska se ut och 
agera med ert profilmaterial. 

Inköp & produktion
Vi har den kunskap som krävs för att 
ta fram rätt produkter med hänsyn till 
behov, budget och andra variabler. Vi 
säkerställer också att de produceras på 
ett hållbart och etiskt riktigt sätt. I detta 
steget avgörs även hur produkterna ska 
märkas för att skapa maximal effekt och 
rätt känsla. 

Logistik & efterservice
Förutom att se till att varje leverans 
kommer dit den ska på utsatt tid kan 
vi erbjuda webbshopar och logistiklös-
ningar med till exempel lagerhållning, 
fakturering och distribution av profilpro-
dukter världen över. Service som ger både 
tidsbesparingar, kostnadseffektivitet och 
trygghet för våra kunder. I vårt logistik-
center hanterar vi också många av de 
märkmetoder som vi använder. Här sker 
även kvalitetskontroll av produkterna 
innan de levereras. 
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Miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande genom-
syrar vårt arbete i alla led. Vi har ett aktivt och engagerat 
hållbarhetsarbete. Vårt mål är att bidra till en hållbar 
utveckling både lokalt och globalt. Vi värnar om den 
enskilda individen och om att vara en lyhörd, tillgänglig 
uppdrags- och arbetsgivare. 

Topline är miljö- och  
kvalitetscertifierade  
enligt ISO 14001:2015  
och ISO 9001:2015 

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som 
utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som 
kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags 
industrier. 

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och 
används av miljontals organisationer världen över. Sam-
mantaget handlar standarden om att organisationen ska 
utgå från kundernas behov och se över de interna arbets-
sätten för att minska kostnader. De positiva effekterna av 
ett fungerande kvalitetsledningssystem är effektivisering 
och ökad lönsamhet.

Topline har tydliga mål avseende tillväxt och lönsamhet 
och bidrar till samhällets utveckling genom att erbjuda 
arbetstillfällen samt effektiva lösningar till företag och 
organisationer. I vårt kvalitetssäkringsarbete ingår att följa 
samhällets avtal, lagar och regler samt säkerställa att vi 
har och följer nödvändiga tillstånd, licenser och liknande.

Som tjänsteproducerande företag har vi inte stor direkt 
påverkan på miljön men vi agerar medvetet för att ta 
vår del av miljöansvaret. Vi strävar efter att göra val med 
hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten.  

Vi arbetar för att reducera inköp av miljöfarliga produkter 
och i möjligaste mån ersätta dem med miljövänligare 
alternativ. Vi verkar ständigt för att förebygga förorening-
ar, reducera utsläpp och annan skada på miljön samt att 
förbättra miljöåtagande kopplat till en produkts hela 
livscykel. 

Hållbarhet

Våra leverantörer ska följa all tillämpbar lagstiftning i det 
land där tillverkning och verksamhet bedrivs. Leverantörer-
na ska verka systematiskt för att minska sin verksamhets 
eventuella negativa miljöpåverkan och ständigt förbättra 
sin miljöprestanda. 

Topline arbetar aldrig direkt med fabriker i utlandet utan via 
grossister eller agenter. Dessa säkerställer att tillverkning 
och produktion sker i enlighet med FN:s barnkonvention och 
EU:s miljödirektiv via avtal mellan oss och våra samarbets-
partners. Kontroller genomförs löpande av våra samarbets-
partners och tillsammans med dem utvärderar vi samtliga 
leverantörer årligen. 

Hållbarhetsansvarig hos oss är Lars Johansson (VD).  
Kontakta honom gärna för ytterligare information 
om vår kvalitets- och miljöpolicy: lars@topline.se

Vårt samarbete med New Wave Group
Vårt nära samarbete med New Wave Group är ett stöd i vår strävan mot de kvalitets- och miljömål vi satt upp. New Wave 
Group har samlat arbetet kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). CSR innebär att socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt ansvar är sammankopplat till en helhet. De tre fokusområdena är: design och produktutveck-
ling, inköp och produktion samt transport och logistik. 

Produktutveckling är det första steget mot hållbara produkter. Klassisk design och bra kvalitet skapar  
förutsättningar för ett långsiktigt användande, vilket minimerar onödigt slöseri av jordens resurser. 

Egna inköpskontor och CSR-personal i Asien
Hur en produkt tillverkas och under vilka  
förutsättningar är en viktig hållbarhetsfråga.  
New Wave Group har en hög ambition att  
alltid finnas nära tillverkningen. Därför  
har de egna inköpskontor med personal  
på plats i Asien som svarar för den  
dagliga kontakten med leverantörer,  
gör kvalitetskontroller och inspektioner.  
CSR-personal arbetar heltid med att  
besöka leverantörer och kontrollera så  
att tillverkningen sker med hänsyn till  
sociala och miljömässiga frågeställningar. 

Transport och logistik 
Transport och logistik är en nyckelfråga  
för New Wave Group. Verksamheten kräver ett välfungerande distributionsnät,  
som måste vara såväl effektivt som hållbart. En central del för att minska miljö- 
påverkan från transporter handlar om att påverka rederier och transportföretag.  
Framtidens sjöfart kommer att vara avgörande för både global handel och målet  
om minskade utsläpp. New Wave strävar också efter samlastning mellan bolagen,  
så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport. Ökad lastningsgrad leder  
ofta, utöver att skona miljön, även till företagsekonomiska vinster.

 
New Wave Group är medlem i Textile Exchange, en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expan- 
sion av världens textilbransch, med särskilt fokus på ekologisk bomull. 

New Wave Group ingår i Swereas Kemikaliegrupp. Deras information om kemikalier och regelverk utgör grunden till  
arbetet med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ, i linje med god tillverkningssed och  
miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Vissa produkter är Oeko Tex-certifierade. Oeko Tex är en miljöstandard som ställer hårda krav på vilka ämnen som får  
förekomma i plaggen. För att få certifikatet måste hela tillverkningskedjan och alla beståndsdelar bli godkända i ett  
oberoende test.

New Wave Groups uppförandekoden är utformad efter viktiga internationella konventioner som t.ex. ILO-konventionerna  
och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den innehåller bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och  
att inget barnarbete får förekomma.

New Wave Group är medlem i Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en organisation där företag från hela  
världen arbetar tillsammans för att förbättra arbetsvillkor i riskländer, under ledning av Foreign Trade Association. 
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Lars Johansson
CEO/Sustainability Manager 
lars@topline.se

Malin Johansson
Account Manager/Sales Support
malin@topline.se

Kicki Wikstam  
Account Manager 
kicki@topline.se

Thomas Sjöberg
Account Manager 
thomas@topline.se

Tony Praetorius 
Key Account Manager
tony@topline.se

Marcus Faleryd 
Account Manager 
marcus@topline.se

Sandra Axelsson
Webmaster/Sales Support 
sandra@topline.se

Anna Hellsten
Key Account/Marketing Manager
anna@topline.se

Anna Krassman
Art Director
anna.krassman@topline.se

Sara Johannesson 
Distribution Support

Eric Johannesson 
Distribution Support
eric@topline.se

Jennifer Liedman 
Art Director
jennifer@topline.se

Sune Karlsson
Key Account Manager
sune@topline.se

Johanna Johansson
Finance
johanna@topline.se

Camilla Åsbogård
Distribution Support
camilla.asbogard@topline.se

Anna Jonsson
Purcaser/Sales Support
anna.jonsson@topline.se

Gunnar Danielsson
Distribution Support
gunnar@topline.se

Topline AB, Borås       
Telefon: 033-20 59 00     
E-post: order@topline.se     
Post: Box 65, 518 21 Sandared  
Showroom: Badvägen 1 , Sandared 

Showroom Stockholm:  
Barnhusgatan 16 (tidsbokning)            

Webb: topline.se

Topline Kalmar AB         
Telefon: 0480-43 04 00     
E-post: kicki@topline.se    
Post: Trångsundsv. 20, 393 56 Kalmar 
Butik och showroom: Hansa City

Topline AB, Göteborg       
Telefon: 076-88 99 028   
E-post: tony@topline.se 
Post: Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg 
Showroom: Gårdavägen 4, Göteborg 

Profilkläder – Yrkeskläder – Produktmedia – Expo & Event – Webshopslösningar




