
 
"… jag är vår egen inhousebyrå…" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Åsa Nordin och började som 

marknadskoordinator på Tikkurila Sverige AB för 2 år 

sedan. Man kan säga att jag är vår egen inhousebyrå 

(reklambyrå) och jobbar som projektledare, ad, copy 

och originalare i ett. Jag tar fram foldrar och 

broschyrer, vepor, rollups, skyltar mm, plus att jag 

koordinerar och tar fram material och profilmaterial till 

events och konferenser. Ca 20 % av min tjänst är 

etikettvård av Palett & Co och olika private labels 

varumärken som till exempel Julas Hard Head och 

Colorama. 

På g just nu: 

Jag sitter just nu med Alcros yrkeskatalog, som vi gör tillsammans med Alfort & 

Cronholm. Sedan har jag alla kampanjer för våra yrkesbutiker, Pro Center, där 

materialet för Q1 också är på gång att tas fram. Jag jobbar med januarikonferensen, 

Happy Homes dagarna och Coloramamässan i slutet av januari och början av februari 

och efter det är det Alcro- och Beckersdagarna, så det finns en del att göra  

Variation, högt o lågt - jag gillar mitt jobb jättemycket!  

Bäst 2015 

Semestern såklart… Hahaha… Skämt åsido, bäst 2015 är nog vår stora 

organisationsförändring Den blev ett lyft. I årets affärsplan har det stått ”Tänk nytt”. 

Det är ett bra ledord tycker jag och omorganisationen stämmer väl överens med det. 

För egen del blev mitt jobb tydligare.  

Fokus 2016  

I affärsplanen för 2016 står det ”Tänk nytt – Gör nytt”. Vad det innebär kommer att 

visa sig, men jag gillar idén jättemycket! Jag tycker att vi kan springa lite snabbare 

ibland och då är det bra med en puff framåt.  

Det här visste du inte om mig!  

Hm… en hemlis… Ok då! Jag har hunnit göra en massa saker under mitt liv, fast få vet är att jag har 

varit modell på ett skivomslag… - Och om ni vill veta mer får ni fråga snällt, så kanske jag berättar 

mer. ;) God jul och gott nytt år kära kollegor! 
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