
Det sammenkædede billede kan ikke vises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.

Concepts for all ages ... 

Företagspresentation

MOTTO Topp-
kvalitet

Internationell
succé

Erfarenhet

Innovativa
produkter

Koncept-
specialist

Populära
trend-

artiklar



Concepts for all ages ... 

Om MOTTO
Sedan MOTTO grundades 1985 har vi haft en ledande position 

inom kort- och presentartikelbranschen.

MOTTO är ett välmående och expanderande företag som består av ett team
med engagerade eldsjälar på huvudkontoret nära Köpenhamn i Danmark,

på våra kontor och runt hela Finland, Sverige samt Ryssland.
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Internationell framgång
För närvarande säljs våra produkter i mer än

40 länder över hela världen.

MOTTO distribuerar till de nordiska länderna samt
Östeuropa (Sverige, Finland, Danmark, Färöarna, Grönland, 

Island, Ryssland, Vitryssland, Ukraina och andra OSS-länder).
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Normer och ansvar
Kompromisslös toppkvalitet!

Våra produkter tilltalar alla åldrar och vi är väl medvetna om vikten av detta enorma ansvar.

Uppfyller alla lagkrav och mer än så!
I de flesta fall nöjer vi oss inte med att "bara" uppfylla lagkraven. Där det är möjligt försöker vi göra ännu bättre!

Kvaliteten är godkänd av TÜV!
Alla processer från idé, design och konceptutveckling till produktion, kvalitetskontroll och logistik är väl övervakade.
Dessutom konsulterar vi TÜV varje gång det designas en ny produkt. Detta garanterar högsta kvalitet och säkerhet.

Rättvisa arbetsvillkor
Det har alltid varit viktigt för oss att vara medvetna om vår skyldighet att ta arbetsvillkoren på våra produktionsplatser på allvar. 

Det var därför ett logiskt steg för vår leverantör att gå med i BSCI (www.bsci-intl.org) och tillsammans med ca 900 andra 
medlemsföretag i Business Social Compliance Initiative sträva efter en varaktig förbättring av förhållandena på plats. 

Bland många andra punkter, så är medlemmarna i BSCI engagerade i förbud mot barnarbete och ansvarar
för tillhandahållande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Pappersprodukter på FSC-certifierat papper
Alla våra pappersprodukter beställda av vår leverantör sedan 2014-01-01 är tryckta på FSC-certifierat papper. 

För miljöns skull vill vi naturligtvis inte förstöra det befintliga beståndet. Detta innebär dock att det
kan finnas produkter som inte har FSC-logotypen om de har producerats före 2014-01-01.
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Produktutveckling
Produktutvecklingen, en av de centrala delarna av vår framgång, inleds i ett nära 

samarbete mellan grafik-, design- och inköpsavdelningarna.

Samarbetet mellan dessa avdelningar erbjuder optimal samordning och
utveckling av nya design, produkter och koncepter genom:

- Gemensam fokusering på trender och teman
- Kreativ produktutveckling

- Förpacknings-, kvalitets- och säkerhetstester
- Utveckling av in store presentation
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Vårt konceptsortiment
Vårt färgstarka urval av olika koncept omfattar högkvalitativa gratulationskort, trendvaror och
presentartiklar. Det visas i de mycket framgångsrika produktsortimenten från t.ex. TOPModel, 

Princess Mimi, Ylvi & the Minimoomis, Monster Cars, Snukis, Miss Melody och många fler...
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Presentation
Våra färgglada och iögonfallande produkter och ställ samt kreativa

och roliga evenemang drar till sig mycket uppmärksamhet i butikerna.
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We ♥ TOPModel
Vi kan inte låta bli att vara extra stolta över och markera vårt populära TOPModel- koncept

som är ett glamouröst och kreativt universum. Förutom en populär hemsida, en kreativ tidning
och en rad trendiga produkter som kontinuerligt blir fler och/eller får nya design, så finns det även 

massor av aktiviteter på de sociala medierna. Ett exempel på denna framgångsrika sammanhållning 
mellan medier och produkter är de unika manualerna i teckningsskolan i våra TOPModel Målarböcker 

och på TOPModel YouTube-kanalen.

TOPModel - Creative Magazine by Depesche
utges i 16 europeiska länder. 

Magasinet vänder sig till unga modemedvetna 
och kreativa barn och de flesta teman handlar 
om mode, skönhet, kreativitet, vänskap och 
den bländande världen av TOPModellerna. 

Bladet utges av Egmont och kommer 
ut 6 gånger om året i diverse kiosker 

och hos tidningsåterförsäljare.

Målarböckerna omfattar en steg-för-steg 
teckningsskola som visar unga konstnärer

alla hemliga knep att förbättra deras
teckningsfärdigheter och få fantastiska
färgläggningsresultat. Det finns även en
QR-kod som ger direkt åtkomst till en

särskild färgläggningsvideo på
”TOPModel kanalen” på YouTube.

För att få aktuella TOPModel nyheter
uppmanas TOPModel fansen att följa 
TOPModel på Facebook, Instagram

och YouTube och samtidigt att vara en 
del av samhället i top-model.biz. 

Hemsidan erbjuder massor av spel och 
underhållning, forum, tips och trick som 
bjuder in användarna att vara kreativa 

tack vare mängder av designskoj 
och aktiviteter.
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Ska vi samarbeta?
Utbudet av MOTTOs koncept omfattar produkter som vänder sig till alla åldrar.

Vår kundkrets består främst av varuhus, stormarknadar, leksaksaffärer, bokhandlare 
samt gratulationskorts- och presentbutiker osv. Samtliga av dessa tjänar på samarbetet 

med hjälp av de nedanstående hörnstenarna i vårt urval av produkter:

Konsult- och varurådgivning:
Vår MOTTO-säljstyrka är erfaren, ger individuell rådgivning och känner 

väl till sin dagliga verksamhet. Vi är er partner och arbetar tillsammans med er 
för att utveckla ett koncept som passar era individuella behov.

Ett exklusivt sortiment av produkter:
MOTTO erbjuder ett brett utbud av koncept och produkter som alltid presenteras

som en omfattande och visuellt imponerande enhet. 
Koncepten uppdateras flera gånger om året med nya design och produkter.

Beställa - leverera - sälja
Våra order- och logistikkanaler är effektiva, snabba och moderna. 

Beställningar kan göras via våra konsulter, via telefon eller på vår uppdaterade återförsäljarshop.

Reklammaterial och POS-främjande
Om ni vill ha affischer till era fönster, kortställ, banners eller till och med kunna anordna 

en tävling eller aktivitet för era kunder med våra varumärken, så erbjuder MOTTO en rad möjligheter.
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Kontakt

MOTTO A/S • Danmark
www.motto.dk | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MÖTTO OY • Finland
www.motto.fi | office@motto.fi | (+358) 0201-553450

MOTTO AB • Sverige
www.motto.se | office@motto.se | (+46) 08-233 233

ООО «Мотто Рус» • Ryssland
www.motto.com.ru | info@motto.com.ru | +7 (495) 532 51 55

MOTTO International
www.motto.eu | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33
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