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Om MOTTO
Siden MOTTO startede i 1985 har vi haft en
førende plads indenfor kort- og gaveartikelbranchen.
MOTTO er en sund virksomhed i vækst, bestående af et team af
dedikerede medarbejdere på vores hovedkontor nær København
og på vores øvrige kontorer samt som kørende konsulenter
i Danmark, Finland, Sverige og Rusland.
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International succes
I øjeblikket sælges vores produkter i mere end
40 lande verden over.
MOTTO distribuerer til det meste af Norden og Østeuropa
(Danmark, Færøerne, Grønland, Island, Finland, Sverige,
Rusland, Hviderusland, Ukraine, samt øvrige SNG-lande)
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Standarder og ansvar
Top kvalitet uden kompromis!

Vores produkter appellerer til alle aldre.
Vi er bevidste om, at dette medfører et stort ansvar.

Opfylder alle lovkrav – og mere til!
I de fleste tilfælde er vi ikke tilfredse med "blot" at opfylde lovgivningsmæssige krav.
Hvor det er muligt, vil vi prøve at gøre det endnu bedre!

Kvaliteten er godkendt af TÜV
Fra idé, design og konceptudvikling til produktion, kvalitetskontrol og logistik – alt følges tæt!
Sideløbende med udviklingen af hvert enkelte produkt konsulteres desuden TÜV.
Dette garanterer den højeste kvalitet samt sikkerhed.

Ordentlige arbejdsvilkår

Det har altid været vigtigt for os at være bevidste om vores forpligtelse til at tage arbejdsforholdene på produktionsstederne alvorligt.
Det var derfor et logisk skridt for vores leverandør at tilslutte sig BSCI (www.bsci-intl.org) og sammen med de ca. 900 andre
medlemsvirksomheder i Business Social Compliance Initiative stræbes efter vedvarende forbedringer af forholdene
på stedet. Blandt mange andre punkter er medlemmerne af BSCI forpligtet til forbud mod børnearbejde samt
tilvejebringelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Papirprodukter på FSC certificeret papir

Alle vores papirprodukter bestilt af vores leverandør siden 01.01.2014 er trykt på FSC-certificeret papir.
Af hensyn til miljøet har vi naturligvis ikke destrueret det eksisterende lager. Dvs. at der kan
forekomme produkter der ikke har FSC logoet, hvis de er blevet produceret inden 01.01.2014.
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Produktudvikling
Produktudvikling – en af de centrale dele af vores succes – indledes allerede fra
begyndelsen i tæt samarbejde mellem grafik-, design- og indkøbsafdelingerne.
Samarbejdet mellem disse afdelinger giver en optimal koordinering samt
udvikling af nye designs, produkter og koncepter ved:
- fælles fokus på trends og temaer
- kreativ produktudvikling
- emballerings-, kvalitets- og sikkerhedstests
- udvikling af in-store præsentation
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Vores konceptsortiment

Vores farverige produktsortiment omfatter bl.a. lykønskningskort, trend- og gaveartikler
fra de meget succesfulde koncepter som f.eks. TOPModel, Princess Mimi, Monster Cars,
Ylvi & the Minimoomis, Snukis, Miss Melody og mange, mange flere ...
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Præsentation

Vores farverige og iøjnefaldende produkter og displays samt kreative
og sjove events, tiltrækker stor opmærksomhed i butikkerne.
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We ♥ TOPModel

Vi kan ikke lade være med at være særligt stolte og fremhæve TOPModel konceptet;
Et glamourøst og kreativt univers, som udover et populært websted, et kreativt magasin og
en bred vifte af trendy produkter også byder på masser af aktiviteter i butikkerne samt på de
sociale medier. Et eksempel på denne velllykkede samhørighed mellem medier og produkter
kan nævnes de unikke tegneskole-vejledninger i TOPModel malebøgerne
samt på TOPModels YouTube-kanal.
Malebøgerne indeholder en trin-for-trin
farvelægningsskole, som giver tips og
vejledning til forbedret tegneteknik og at
skabe fantastiske farvelægningsresultater
samt en QR-kode der ved scanning giver
direkte adgang til en for produktet særlig
farvelægningsvideo på YouTube.

For at være up-to-date med de
allerseneste TOPModel nyheder
tilbydes fans at følge TOPModel på
Facebook, Instagram samt YouTube
og samtidig at være en del af
fællesskabet på top-model.biz, der
byder på masser af underholdning i
form af spil, forums, konkurrencer, tips
og masser af kreative tegne- og
design-muligheder.

TOPModel - Creative Magazine by Depesche
udkommer i 16 europæiske lande.
Bladet henvender sig til unge, modebevidste
og kreative piger og de fleste temaer omhandler mode, skønhed, kreativitet, venskab
og den blændende verden af TOPModeller.
Bladet udgives i Danmark af Egmont A/S
og udkommer 6 gange om året i
div. kiosker og bladudsalg.
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Skal vi samarbejde?
MOTTOs koncepter omfatter produkter, der henvender sig til alle aldre.
Vores samarbejdspartnere er bl.a. varehuse, supermarkeder, legetøjsbutikker, stormagasiner,
boghandlere samt trend- og gavebutikker, etc., som alle nyder godt af vores
massive produktsortiment og innovative konceptudvikling.
Konsulent- og varerådgivning
MOTTOs konsulentstyrke er erfaren, giver individuel rådgivning og
kender den daglige forretning godt. Vi er jeres partner og samarbejder med
jer om at sammensætte den løsning, der matcher jeres behov bedst.
Eksklusivt produktsortiment
MOTTO tilbyder en bred vifte af koncepter og produkter,
altid præsenteret som en samlet og visuelt imponerende enhed.
Koncepterne bliver mange gange årligt opdateret med nye design og produkter.
Bestille – levere – sælge
Vores ordre- og logistikkanaler er yderst effektive, hurtige og moderne.
Bestillinger kan foretages via vores konsulenter, telefonisk eller på vores altid opdaterede webshop.
Reklame- & salgsfremmende materiale
Hvad enten I ønsker fx plakater til jeres vinduer, kortstandere, deko-skilte eller bannere
til butikken eller måske ønsker at tilbyde jeres kunder en event eller aktivitet med
vores koncepter, tilbyder MOTTO et udvalg af muligheder.
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Kontakt
MOTTO International

MOTTO A/S • Ukraine

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

www.motto.eu | ukraine@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MOTTO A/S • Danmark

MÖTTO OY • Finland

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

www.motto.fi | office@motto.fi | (+358) 0201-553450

ООО «Мотто Рус» • Rusland

MOTTO AB • Sverige

www.motto.com.ru | info@motto.com.ru | +7 (495) 532 51 55

www.motto.se | office@motto.se | (+46) 08-233 233

