
Förpackning ELS 110-årsjubileums-aktivitet 2012                                     
för personlig överlämning 

AKTAS! SPRÄNGSTOFF

Innehåller erbjudande och information 
som i vissa delar kan verka chockerande 

för andra tillverkare av textilvårdsutrustning.

Förpackning (225 x 155 mm, höjd 5 - 8 mm) i blank metallkartong
(ca 275 g). (E-lux-logo & webbadress i svart tryck på baksidan av förpackningen) 
Den metalliska känslan ska understryka tyngden i att ELS tar seriöst på sitt 110-
årsjubileum och att det handlar om en stabil industriverksamhet som överlevt många 
konjunktursvängningar.
OBS!
Denna aktivitet ska även delas ut till de anställda, för att poängtera deras i högsta grad delaktighet i detta jubileum!
(ev. med ett följebrev från Anders H. till de anställda om att han är stolt över att få vara med på detta jubileum, etc)) 
Förslutning med snöre kring 2 st nitar med pappersförstärkning.
Etikett i klassiskt varningsutförande med en lite skämtsam och ”kaxig” info-text, för att ge extra tyngd åt det unika jubileet!
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Vid öppnandet skapas ett överrasknings-
moment då en ”Pop up”-låda hoppar upp i 
form av W475H LE. 2 alt. packningslösningar!
(se länk ovan!) På denna ”pop up” finns ELS 
jubileumserbjudande presenterat (annonsbudskapet).  

Övrigt innehåll: 
1 st DVD-skiva med ELS befintliga Historiefilm (ev. kompletterad 
med de senaste 4 årens händelser). 
DVD´n är fästad med två invikta flikar i förpackningen
(Då ELS har en befintlig historiefilm, är detta ett perfekt tillfälle att delge 
samtliga anställda, lev. och kunder ELS 110-åriga verksamhet. Det är ett bra 
”extraverktyg” som hjälper till att skapa stolthet hos framförallt de anställda!)

8 sid altarskåpsfolder (liggande A5). Innehåll/disposition enl. beslut vid möte 120809.

(2:6) 

PopUp 2

PopUp 1

https://vimeo.com/66386091
https://vimeo.com/66386494
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Under DVD-flikarna ligger en 8 sid. altarskåpsfolder i liggande A5 format  
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8-sidig altarskåpsfolder i liggande A5 (papper: ca 200 g) 
Omslaget är i stålfärgad metallic, med den 3-dimensionella jubileumsdekalen fäst ovanför rubriken 
(samma dekal som på jubileumsmaskinerna!).
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1:a utviket  
innehåller Introduktion av Bert Nordholm (ev. tillsammans med några nyckelhändelser kort presenterade i nederkant av Berts sida) 
och ELS Miljöpolicy. 
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Slutgiltiga utviket (sid 6:8 – 7:8) innehåller presentation av tre innovationer: AWS, Compass Pro och Lagerpaketet. 
Dessa beskrivs genom intervjuer med två ELS-anställda per innovation.



Som avslutning på detta utvik upplevs det naturligt att presentera Service/eftermarknad, tillsammans med ELS ”Excellence”-satsning. 
Även detta beskrivs personligen av en ELS-anställd (i intervjuform).
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Altarskåpsfolderns ”baksida” kan innehålla en ”kittlande” presentation av framtida satsningar inom ELS.  
Det kan t ex handla om ELS introduktion av ”Generation 5000” under våren 2013.

Slutkommentar Agitator 120823:
Det är viktigt att se de ingående produktionerna som en stark enhet, som tillsammans bygger upp tyngden i jubileumsbudskapet. 
Splittras dom, alt. att vissa produktioner tas bort, tappar man den eftersträvade effekten! 


