KONVERSETT
[Konversation + Servett]

Konversett är lika enkel som genial. Konversett är den enkla vägen till
samtalet. Konversett tillåter er att torka mungipan samtidigt som härliga
konversationer tar vid. Konversett är helt enkelt en servett med ämnen
och uppslag som lockar till samtal och konversation.
unika konversationer

Vi i Skandinavien är så infernaliskt dåliga på att konversera och kommunicera. Nu finns
det en välbehövlig spark i rumpan och hjälp på vägen genom Konversett. Se till att
storsäljaren finns även i din butik.

mångsidig produkt

Konversett passar ypperligt i varje hem med självaktning och som present. Det är den
självklara isbrytaren på kalas och sammankomster. En nutida kioskvältare som finns
i fyra olika teman: Original, Jubilar, Möhippa och Kompis. Läs mer på nästa sida.

innehåll

Varje förpackning innehåller 20 Konversetter med varierade konversationsämnen.
Oanade möjligheter.

prisbelönt

Konversett har vunnit pris för att den är lättsåld och en storsäljare med motiveringen:
”Produkten som vi har valt idag är en unik idé som ännu inte finns ute på marknaden.
Många av våra kunder kan ha stor glädje av den, både stora som små.”

för mer information

Konversett är ett samarbete mellan Framgångsföretaget AB och designbyrån Prägel
by Anna. Kontakta oss på mattias@framgangsforetaget.se eller 070-284 85 39.
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konversett original

produktinformation

konversett möhippa

produktinformation

Original vänder sig till en bred målgrupp och är tänkt för
alla tillfällen då en isbrytare behövs för att ge minglet
en snabbstart. Original innehåller allt från de djupaste
livsavgörande frågorna till väldigt lättsamma spörsmål.

Möhippa är ett säkert kort när den blivande bruden ska
firas av. Den hjälper vänninorna ta reda på allt de vill veta
om brudgummen och vad bruden egentligen tycker om
hans släkt. Upplagt för massor av avslöjanden och skratt!

Antal: 20 st/paket.
Storlek: 33x33 cm.
34 frågor på varje servett.
Förpackning: 12 paket/kartong.

Antal: 20 st/paket.
Storlek: 33x33 cm.
34 frågor på varje servett.
Förpackning: 12 paket/kartong.

produktfoton

Samtliga bilder i detta produktblad finns att ladda ned i
högupplöst format för publicering i butikens sociala kanaler.
Använd #konversett #pragelbyanna #framgångsföretaget
www.konversett.se/pages/press
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konversett jubilar

produktinformation

konversett kompis

produktinformation

Jubilar kommer till sin fulla potential när någon ska firas.
Den är extra dekorativ med sin guldfärg och bidrar med
festkänsla till dukningen. Jubilar innehåller frågor om
jubilaren specifikt och om kalas i största allmänhet.

Kompis vänder sig till en yngre målgrupp samt alla
vuxna med barnasinnet i behåll. Servetterna innehåller
framför allt lättsamma frågor i stil med de klassiska
”Mina vänner”-böckerna.

vilka är vi?

Antal: 20 st/paket.
Storlek: 33x33 cm.
34 frågor på varje servett.
Förpackning: 12 paket/kartong.

Antal: 20 st/paket.
Storlek: 33x33 cm.
34 frågor på varje servett.
Förpackning: 12 paket/kartong.

Jag heter Mattias Andersson och mitt
företag heter Framgångsföretaget AB.
Affärsidén är att göra sådant som är
roligt och sova gott om natten. Jag har
tagit en del produkter till marknad och
Konversett är en av dem. Nu kan ni
vara med på den resan.

Ni når mig på mattias@framgangsforetaget.se
eller 070-284 85 39. www.framgangsforetaget.se

Jag heter Anna Lindblom och driver
Prägel by Anna. Jag brinner för grafisk
formgivning i alla sammanhang och
har min bakgrund på reklambyrå. Nu
har jag tagit klivet till mitt eget företag
där jag varvar klassiska designuppdrag
med produktutveckling för marknad.
Ni når mig på anna@pragel.se eller 070-374 02 29.
www.pragel.se

© Framgångsföretaget AB och Prägel by Anna

