
Din utbildningsbyrå som alltid 
är nära till hands



Vi på InfoMediaTech står för ett  
lokalt engagemang, kunskap,  
erfarenhet och specialkompetens 
-vi vill skapa mervärde för våra 
kunder med innovativa lösningar.



Vi tror på partnerskap

Som mål och vision ska det viktigaste för oss vara att förstå vad du 
som kund behöver och med hjälp av våra lösningar ökar du din  
konkurrenskraft och når dina mål. Vi är en strategisk partner och  
en kompetent rådgivare som kan leverera innovativa lösningar. 

Som kund hos oss ska du inte behöver sätta dig in i svåra frågor  
om du inte vill det, det är vårt område. Vi ser oss som en oberoende 
rådgivare på marknaden där vi bygger långsiktiga relationer med  
våra kunder som bygger på realistiska behov.



Vårt fokus är din trygghet
Vi fokuserar på fyra områden som utgör basen för 
vår kompetenskedja. Dessa områden är:

Analys: Bättre resultat i 5 steg
Nulägesanalys  -  Handlingsplan  -  Genomförande  Utvärdering  - Optimering

En process handlar om att utgå från dina affärsmål med fokus på åt-
gärd som når konkreta resultat. Tillsammans definierar vi mätbara mål, 
analyserar nuläget och tar fram en handlingsplan för vilka åtgärder som 
krävs för att nå uppsatta mål.

Utbildning
Inom områdena information, kommunikation och ny media

Med en bra framtagen utbildningsplan för ert företag kan vi nå långt 
med er marknadskommunikation i ert företag externt samt internt. Vi 
hjälper företag och organisationer att skapa förutsättningar, att öka sin 
försäljning och stärka sina varumärken genom större insikt och kunskap 
inom media, information och kommunikation.

 
Produktion
Inom områdena information, kommunikation och ny media

Framgången hos en digital tjänst beror till stor del på vilken estetik och 
tillfredsställelsen den ger användaren. 
Det handlar om att differentiera sig – just din tjänst skall engagera mer 
än konkurrentens. En visuell identitet ska grafiskt gestalta värden och 
förmedla ett budskap. Den ska väcka positiva associationer, uttrycka 
en personlighet och förmedla en känsla. 

Sociala Medier
Vi hjälper företag och organisationer att effektivt nå framgång i sociala 
medier genom coachning, strategisk rådgivning och utbildning. Vi 
erbjuder även inspiration och kunskap genom att arrangera rundabord-
samtal, seminarier och workshops. Vill ni inte ta hand om era sociala 
medier själv så kan vi naturligtvis hjälpa er med kampanjer och mätning.



Vad säger kunderna

CityAkademin
Linda har gått kurser som InDesign, Photoshop, Illustrator. De grafiska 
kurserna med projektet CityAkademin som genomfördes av InfoMediaTech  
har gett mig en bra grund att utgå ifrån i mitt arbete med annonsering och  
framtagning av trycksaker. De har varit mycket proffsigt genomförda 
och har gett mig en ökad förståelse för de olika programmen.

Linda Rydh
S:t Gertrud Konferens

Navigator
Victoria har gått kurser som WordPress steg 1, 

WordPress steg 2 och WordPress producer. 
Dessa kurser har gett mig en bra grund att utgå 

ifrån i mitt arbete runt webbsidor. 

Victoria  Schönstrom 
Navigator
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Vi har kunder som:


