
 

Franchisetagare / Entreprenör 
Inom reklam och marknadsföring 

 
CT Imago söker för kunds räkning Franchisetagare i olika delar av landet. Kunden är 
en heltäckande reklam-, design- och webbyrå som även har ett eget tryckeri. Genom 
deras breda kompetens behöver kunderna inte vända dig till flera olika byråer, utan 
får tillgång till samtliga tjänster hos en och samma leverantör. 

De jobbar ständigt med att skapa attityd och uppmärksamhet för kundernas 
produkter, och är involverade i alla led i marknadsföringskedjan. Det kan handla om 
allt från att ta fram idéer för ett nytt koncept, designa och publicera en webbsida eller 
trycka en skylt. 

För företaget är alla kunder och projekt lika viktiga. Genom att ha all kompetens 
samlad under ett tak kan de hålla nere kostnaderna – detta gör att de även kan hålla 
ner priset, och sparar därmed pengar åt sina kunder.  

 

Är du intresserad eller vill ge tips om någon som kan vara det så ring eller maila: 
 
Anders Lööf, 0707-50 2009, anders@ctimago.se 
Johan Örtendahl, 0709-95 23 20, johan@ctimago.se 
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