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Efter närmare 5 år som Nonbye Sweden AB genomförde styrelsen ett omfattande arbete för att säkerställa framtida strategi tillsammans med
ny affärsplan för bolaget under våren 2016.

 Från att ha startat som Ci Concept 2009 – bolaget var då en ren material- och tjänsteleverantör, har bolaget de senaste åren breddat
erbjudandet till att även omfatta flera olika delar av koncept, design och utvecklingsuppdrag.

 Mottagandet har varit över förväntan, och idag arbetar vi med många olika typer av uppdrag inom dessa områden, det kan vara ren
konsultation eller utvecklingsuppdrag som övergår i olika typer av profilerings- och exponeringsprojekt.

 Efterfrågan av bolagets erbjudande har vuxit successivt under åren, det gäller såväl produktmässigt som geografiskt. 

 Helhetsleveranser med utveckling och materialleverans har bidragit till en 10-dubbling av omsättningen sedan starten 2009, fram till
avslutningen av innevarande verksamhetsår 2016.

 För att förtydliga detta, kommer bolaget succesivt att återta namnet Ci Concept och implementera den nya affärsplanen med start under
hösten 2016.

 Nonbye A/S i Danmark kommer finnas kvar som både materialleverantör och partner som tidigare, däremot kommer erbjudandet och strategin
för nästa steg att tydliggöras genom att företagsnamnet mer speglar den inriktning bolaget har tagit.

 Samma geografiska täckning kommer att finnas kvar, leverantörer, partners och inte minst kunderna har varit delaktiga i att specificera
tydlighet och erbjudande för att bolaget skall kunna växa och utvecklas positivt även framöver.

 Det är med stor glädje och tillförsikt som vi går ut med denna information, finns det frågor eller funderingar som behöver diskuteras, vänligen
tag kontakt med undertecknad.

Stefan Billerstam, telefon +46 734 302541 eller mail: stefan.billerstam@ciconcept.se

Ci Concept är verksamt inom design, projektledning, produktion och montage av grafisk kommunikation till olika typer av kunder, primärt till
nationella- och internationella retail-kedjor. 

Ci Concept tillhandahåller produkter till butiksinredningar, butikskoncept, samt produkter och tjänster för profilering av butikskedjor,
storföretag, varumärken och organisationer. 

Verksamheten är både nationell och internationell. Ci Concept bistår företag och organisationer med att säkerställa sin grafiska identitet och
sitt varumärke på ett professionellt sätt. 

Företaget verkar genom sin egen nordiska organisation och genom utvalda internationella partners.


