NU LANSERAR VI
The Brand Truck som är vårt rullande kontor, vårt rullande
konferensrum – ja, helt enkelt en rullande eventarena. I The
Brand Truck kommer vi att ha möten ute på stan, på våra
kunders parkeringsplats eller varför inte i en glänta i skogen för
att hitta inspiration. The Brand Truck är även utrustad med en
TV-lösning så att man genom dörröppningen till exempel kan
visa sportevenemang, konserter eller varför inte direktsända
digitala möten. Samtidigt kan vi kanske grilla och bjuda på
något gott att dricka. Eller så kör vi en visning av ert företags
nya satsningar för er personal på ett annorlunda sätt. Inget är
omöjligt i vår Brand Truck.
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Olsson & Co har genom åren försökt vara annorlunda. Ända
sedan starten 2007 har vi försökt sticka ut och visa hur man
kan använda sig av de produkter som vi säljer. Vi arbetar med
att synliggöra våra kunders varumärken genom produktmedia
(profilprodukter), profilkläder, expomaterial och trycksaker. Vi
har en egen grafisk avdelning i In Your House som hjälper våra
kunder att förädla och bibehålla sin grafiska identitet.
Vi har arbetat hårt med att vara till hjälp för våra kunder. Våra
värdeord Energi, Engagemang och Glädje ska genomsyra
allt vi gör. Vi ska arbeta med kunder som värderar sina egna
varumärken och de ska känna att vi verkligen bryr oss om just
deras leverans, i alla lägen!

Med The Brand Truck vill Olsson & Co fortsätta sin strävan att visa på den
stora potentialen i produktmedia och merchandise. Om du ska bygga
varumärke långsiktigt och strategiskt så är produktmedia en oerhört stark
kanal. När vi pratar employer branding med våra kunder i dag så ser vi
att produkter som förstärker företagets värderingar bärs och används av
medarbetare med stor stolthet. När vi pratar om lojalitetsstärkande produkter
så ser våra kunder att de fungerar utmärkt som en förlängd arm till säljkåren
och mässplatser.

När vi nu fyller 13 år har vi bestämt oss för att vara positiva
rebeller. Vi ska våga sticka ut och göra annorlunda saker helt
enkelt, vår vana trogen, och därmed även utmana dagens
sanningar. På så sätt hoppas vi att våra kunder verkligen ska
känna att vi bryr oss om dem!

Merchandise, även det en del av produktmedia, säljs till exempel av mängder
med idrottsklubbar och stora bolag runt om i världen och de som köper
produkterna bär dem utan en tanke på att de betalat för att göra reklam.
Produkterna skapar sammanhållning – en teamkänsla som stärker varumärket.
Precis som vi vill göra med vår Brand Truck.

En del i detta blir nu satsningen på
The Brand Truck.
Sist men inte minst – hur hänger då DJ Owenco med låten ”Beautiful World”
ihop med Olsson & Co? -Jo, vi ville göra lanseringen av The Brand Truck på
ett rebelliskt men positivt sätt. Lekfullt och med ett stort leende säger Tomas
Olsson, VD på Olsson & Co. Så tillsammans med byrån Heyman & Friends
skapade vi DJ Owenco och låten ”Beautiful World” för att lansera ett helt nytt
koncept inom vår bransch! Låten ligger på Spotify så lyssna gärna – det kan
dock vara svårt att stå still!

