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Brett urval med högsta kvalitet
Välkommen till butiken

Tryckcentrum

Med ett brett utbud av märkes-
produkter har kunniga medar-
betare utvecklat Tryckcentrums 
butik snabbt de senaste åren. 
Arbetskläder är grundkonceptet, 
men lika populära är profilpro-
dukter och presentartiklar.

En av de stora konkurrensfördelar-
na är att kunderna kan komma in 
och prova utbudet. Det är också ett 
viktigt skäl till att arbeta målinriktat 
på den lokala marknaden.

– Eftersom vi valt att handla fritt
utanför de stora kedjorna kan vi 
också anpassa vårt utbud till vad 
våra kunder behöver, konstaterar 
Jean Holgersson.

Närservice betyder också person-
lig service. 

– Vi har kunskap och resurser
att lotsa kunderna rätt i vårt breda 
utbud, säger Roberth Månsson.

Kända varumärken
Tryckcentrum har successivt byggt 
ut sitt leverantörsnät för arbets-
kläder och skyddsutrustning. Här 
återfinns bland annat:
• Projob
• Blåkläder
• Fristads
• Helly Hansen
• Craft
För skor återfinns bland annat Craft,
Jala, Seivi, Arbesko och Solid gear.

Jean Holgersson, Robert Dahlberg och Roberth Månsson lotsar er rätt i butiken.             Foto: Hans-Peter Bloom                  
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I dag är Tryckcentrum det kom-
pletta företaget med Print 
Skylt & Dekor och Arbetskläder. 
I butiken betyder det till exempel 

att kunderna kan prova de varor de 
är ute efter och få sin logotyp tryckt 
medan de väntar. Service direkt på 
plats är en uppskattad variant.

Kunderna väljer kvalitet
En tydlig trend är att kunderna 
i allt större utsträckning väljer 
bästa kvalitet. Det gäller skydds-
kläder, men också profilkläder.

– Utbudet har blivit allt bättre.
Tidigare syddes byxor i första hand
i bomull. I dag kan vi erbjuda flera

kvaliteter. Arbetskläder i stretch, 
stilbyxor eller pikettröjor, jackor och 
kavajer för att bara nämna några 
exempel, säger Robert Dahlberg.

Samma synsätt dominerar inkö-
pen av presentartiklar och personlig 
skydddsutrustning som handskar, 
hjälmar och andningsmasker.

Snabb service med tryck


