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NETTVERK OG KOMPETANSEHEVING 
I REGI AV NÆRINGSHAGENE

Som en del av prosjektet INNOMIDT (Sivas ekstrasatsning) har de fire næringshagene Trøndersk 
Kystkompetanse as, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Nasjonalparken Næringshage as og 
Rørosregionen Næringshage as tatt i bruk begrepet KompetanseForum for alle kompetanse- 
hevende tiltak levert fra oss til næringslivet. Dette omfatter alt fra korte frokostmøter til lengre 
studier, i lokale og i regionale sammenhenger. 

Til KompetanseForum har vi fått utviklet en egen logo, en helhetlig visuell profil og maler for 
markedsmateriell. Dette materialet stilles nå til fri disposisjon for alle Siva-partnere i Norge. 

Gjennom å bygge en felles merkevare for kompetansehevende tiltak til næringslivet vil nærings- 
hagene styrke sin posisjon både lokalt og nasjonalt. Merkevaren skal bidra til å synliggjøre og 
styrke Siva-nettverket og den kompetansen vi besitter. Det skal også gjøre det lett for nærings-
livet å kjenne igjen kurs, workshops og studier fra næringshagene.

INNOMIDT anbefaler andre næringshager i Norge å ta i bruk navnet og begrepet Kompetanse-
Forum på alle sine kompetansehevende arrangement. For alle som nå tar i bruk ”Kompetanse-
Forum” i denne sammenhengen, er det et absolutt krav at logo og helhetlig visuell profil 
benyttes som beskrevet i denne profilhåndboka.

Vi ønsker dere lykke til!

På vegne av prosjektet
INNOMIDT

Røros 9. januar 2017
Sigrid M. Jansen, prosjektleder

FORORD
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BILDEBRUK

LOGO
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HOVEDLOGO

Store og små celler i lenker danner et symbol. 
Symbolet er dynamisk, og visualiserer visjon, 
vekst og nettverk!

Cellene symboliserer også spekteret av kurs 
KompetanseForum tilbyr.Kursene er forskjellige 
i innhold og lengde, derfor et dynamisk møns-
ter. Samtidig vil mønseret også symbolisere 
at hvert kurs er viktig og har en sammenheng 
i det store mønsteret, den store kunnskapen. 
Celler gir videre assosiasjoner til både vekst og 
nettverk.

Snakkeboblen viser til kommunikasjon og 
dialog. KompetanseForum sprer kunnskap, 
og inviterer til samtaler og erfaringsutveksling.

Profilen er lagt opp til å være sterk og leken 
med tanke på valgte farger og den fleksible 
bruken designelementene sammen og hver for 
seg gir. 
 
Å lære er interessant og morsomt!
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LOGOVERSJONER

Over vises ulike versjoner av KompetanseForums logo. 
Sort positiv og sort negativ versjon.
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LOGOGEOMETRI

Illustrasjonen over viser logoens konstruksjon. 
De grå feltene viser beskyttelsesområdet, som definerer 
nærmeste avstand fra logoen til andre objekter.
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KURSLOGOER

De tre kursformene har hver sin fargepalett. 
Dette for å tydeliggjøre de enkelte kursene og 
differansiere de ulike tilbudene KompetanseForum tilbyr.

Kurslogoene opptrer som tilleggslogo til hovedlogoen, og aldri alene.
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FEIL BRUK AV LOGO

Logoen skal ikke strekkes, hverken horisontalt eller vertikalt.

Logo skal ikke settes i boks.
Boksen er definert fra beskyttelsesområdet, 
(se ”Logogeometri” på side 8).



TYPOGRAFI
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HOVEDFONT

Trade Gothic er Kompetanseforums hovedfont, og skal brukes på alt 
av grafisk materiell både på print og på web. Fonten skal brukes i 
overskrifter, ingresser og kan også brukes til brødtekst. 
Den er allsidig, leselig og moderne. 
Den er høyreist og smal, noe som også gjør den plassvennlig. 
Den har flere snitt som skal utnyttes til eget formål som hovedtittel, 
mellomtitler, uthevninger osv.

Trade Gothic 
Hovedfont



-  13  -

HOVEDFONT

TRADE GOTHIC LIGHT:
A B C D E F G H I J  K L M N O P Q R S T U V W X Z Æ Ø Å 
a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s t u v w x z æ ø å

TRADE GOTHIC REGULAR:
A B C D E F G H I J  K L M N O P Q R S T U V W X Z Æ Ø Å 
a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s t u v w x z æ ø å

TRADE GOTHIC BOLD:
A B C D E F G H I J  K L M N O P Q R S T U V W X Z Æ Ø Å 
a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s t u v w x z æ ø å

TRADE GOTHIC ITALIC:
A B C D E F G H I J  K L M N O P Q R S T U V W X Z Æ Ø Å 
a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s t u v w x z æ ø å



FARGER
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FARGER

Hovedlogoen består av tre farger; rosa, turkis og 
grønn. Fargene representerer hver sin kursform, 
og differensierer disse.

Hvert kurs har tre farger i samme fargepalett. 
Disse kan brukes i forskjellig valører.

Mengdeteksten står i sort 100%.
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FARGER

CMYK: 88/37/46/30
RGB: 0/98/106

Frokost/Lunsj/Kvelds-palett:

CMYK: 83/22/4/2
RGB: 0/144/142

CMYK: 62/0/35/0
RGB: 95/190/181

Workshop-palett:

Studie-palett:

CMYK: 28/100/24/1
RGB: 186/20/107

CMYK: 0/84/12/0
RGB: 233/69/134

CMYK: 0/72/93/0
RGB: 236/98/30

CMYK: 85/26/100/13
RGB: 35/128/63

CMYK: 76/14/100/2
RGB: 67/158/70

CMYK: 35/2/48/0
RGB: 171/209/157



DESIGNELEMENT
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DESIGNELEMENT

Lenkemønster: Lenkene er plukket fra hovedlogoen og får nye funksjoner 
som designelement videre i kursprofi lene. Lenkene symboliserer nett-
verk og påbygging av kompetanse gjennom de enkelte kurs. 
Disse kan brukes som vannmerke eller som bevisst designelement på 
feks DM, se side 26.
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DESIGNELEMENT

STUDIE-
KURS

FROKOST-
MØTE

Lenkene har ulik utforming for å gi et spennende og 
dynamisk uttrykk. 

Hver kursprofil er fargekodet.
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DESIGNELEMENT

Snakkeboblene brukes aktivt for å kommunisere budskap.

Snakkeboblene brukes til å formidle: 
- HVILKET TYPE KURS
- HVOR/NÅR
- TITTEL PÅ KURS

Farge på tekst bør ha samme farge som boble og stå i store bokstaver.
Snakkeboblen brukes hovedsaklig i tilknytning til mønsterlenken, 
men kan også stå alene med faktatekst.

KURSSTED 
16. NOVEMBER 
KL. 19.00-21.30

TITTEL 
PÅ KURS

KVELDS-
MØTE
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DESIGNELEMENT

Bunnboks med nøytral farge brukes kun i cover på DM, med logoer av kursholderne. 

Bunnboks i kursfarger har en friere bruk. 
Deler av den brukes i annonser, se side 28 og 29. 
Den brukes i sin helhet i feks DM, se side 26.



BILDEBRUK
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BILDEBRUK
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Portrettene av kursholdere anbefales brukt i sort/hvitt og 
kan legges inn i snakkeboblene. Bildene kan også legges 
rett inn i materialet uten å inngå i en snakkeboble. 
Se billedbruk i DM side 26 og 27.



BILDEBRUK
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Bildebruk for større annonser og annet profilmateriale kan 
med fordel settes i samme form som bunnboks.



LAYOUT
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DM

KOMPETANSE-
FORUM

TYNSET 
16. NOVEMBER 
KL. 19.00-21.30

BLI BEDRE 
PÅ SALG!

KOMPETANSEFORUM; NETTVERK OG KOMPETANSEHEVING I REGI AV NÆRINGSHAGENE I NORGE

KVELDS-
MØTE

KOMPETANSE-
FORUM

TYNSET

Onsdag 16. november
Kl. 19.00-21.30
Kompetansesenteret
Aumliveien 4

Ordinær pris: Kr. 750,-
Medlemspris: 450,-
Traineer og studenter: GRATIS
Kveldsmat inkludert

PÅMELDING:
www.roroshagen.no/arrangement

Arrangør: Rørosregionen Næringshage as

ORKDALSREGIONEN
15. november
Orkanger
i regi av Næringshagen 
i Orkdalsregionen as

RØROS / NORD-ØSTERDAL
16. november 
Tynset
i regi av Rørosregionen 
Næringshage

OPPDAL / RENNEBU
17. november 
Oppdal 
i regi av Nasjonalparken 
Næringshage as

BLI BEDRE PÅ SALG!
- et samarbeid mellom 
fire næringshager

KYSTEN
14. november
Frøya
i regi av Trøndersk 
Kystkompetanse as

Bli bedre på salg!
- UTEN Å OPPFATTES SOM EN SELGER

Thomas Holum fra Utviklingslaben AS hjelper deg å få fart på salget. 

Dette KompetanseForum gir deg økt motivasjon for salg og konkrete 
teknikker for hvordan du kan øke salget uten å virke som en selger. 
For at du skal lykkes vil Thomas Holum ta for seg kundepsykologi og 
psykologien bak et salg. Her vil du få muligheten til å lære hvordan 
du utvikler din bedrift ved å utføre salg på en god måte. Du får med 
deg konkrete verktøy hjem som du kan ta i bruk med én gang.

Jo større forståelse  du har om kundepsykologi og psykologien bak et 
salg, jo større sannsynlighet har du for å lykkes med salg – og dermed 
med bedriften!

Innleder:

THOMAS HOLUM
Utviklingslaben as

Thomas er utdannet Siv. Ing. med 
tilleggsutdannelse i psykologi og 
NLP-coaching. Han har arbeidet 
som leder i norsk industri i 12 år 
og som konsulent/rådgiver i 12 
år. Hans viktigste fagfelt er salg, 
service, ledelse og strategi. 

Om hans tilknytning til Midt-Nor-
ge sier han selv; ”To av mine 
oldeforeldre kommer fra Røros og 
Rørostraktene. Min ektefelle 
kommer fra Oppdalsslekt, og jeg 
har hatt mange fine ferier på 
Oppdal. Selv har jeg bodd i 
Trondheim, Løkken Verk, Kristian- 
sund og Rindal.” Nå drar Thomas 
på en aldri så liten turne i regi av 
næringshagene.

Hovedlogo alltid 
i venstre hjørne.

SIVA-logo skal alltid 
stå som vist på DM.

Faktaboks brukes til 
kursfakta. Boks skal ligge 
utfallende i øvre kant. 

Farge på lenke og snakkeboble 
er avhengig av arrangement.

Avsenderloger skal alltid 
plasseres på nøytral 
bunnboks i forside DM

Tittel; Bold No.2, små bokstaver, 
juster til passe størrelse.
Mengdetekst; regular,
anbefales 11 pkt.

Tekst om kursholder 
settes i farge og 
str: 9/11 pkt.

Tekst i bunnboksen kan 
være tilleggsinformasjon 
eller info om fremtidige 
møter. 9/11 pkt.

næringshagene.

i regi av Næringshagen 
i Orkdalsregionen as

KOMPETANSE-
FORUM

Bli bedre på salg!
- UTEN Å OPPFATTES SOM EN SELGER

DM SIDE 1 DM SIDE 2

”KompetanseForum; nettverk 
og kompetanseheving i regi av 
næringshagene i Norge”, skal 
alltid stå som vist og i store 
bokstaver.

Side 1 kan også brukes alene som oppslag/plakat.

DM kan brukes som både 2-sidig DM eller som enkeltstående sider.



KOMPETANSE-
FORUM

Kapital kan oppleves som en knapphetsfaktor, men er det i 
realiteten ikke. Gode prosjekter lar seg fi nansiere hvis de er 
strukturert på en skikkelig måte.

Finans er et omfattende og vidtspennende fagfelt. Nå ønsker 
Rørosregionen Næringshage å gi et innblikk i hvilke investor-
grupperinger som kan være aktuelle og hvordan investorer tenker 
og resonnerer. Fokus vil være på investeringskriterier, risikovur-
dering, avkastningspotensial og prising.

 Dagens rentenivå viser med all tydelighet at kapital ikke er en 
knapphetsfaktor. Det er overskudd av kapital der ute, og gode 
prosjekter lar seg fi nansiere hvis de er strukturert på en skikkelig 
måte. Hvordan skal vi få kanalisert tilgjengelig kapitalen til våre 
bedrifter i vår region? Hva skal til for å tiltrekke seg egenkapital 
fra investorer og hvordan strukturere prosjektene slik at de kan 
være aktuelle for bankfi nansiering?

For å opprettholde og videreutvikle et aktivt næringsliv i regio-
nen må eksisterende virksomheter investere i vekst. Vekst er en 
forutsetning for overlevelse på lang sikt. For oppstartsbedrifter 
og gründervirksomhet er vekst – ofte høy vekst – en forutset-
ning. Vekst krever ofte mer kapital enn hva som kan generes 
i virksomheten. Kildene til kapital kan være mange, men til-
gjengeligheten vil avhenge av prosjektenes natur, struktur og 
beskaffenhet.

Jo bedre forståelse vi har av hvordan investorer og banker ope-
rerer, jo større er sannsynligheten for at vi lykkes i utforming og 
kommunikasjon av gode investeringsprosjekter!

 

INNLEDERE:

Torgeir Svae
Rådgiver, Rørosregionen 
Næringshage as

Torgeir er nytilsatt rådgiver i 
næringshagen. Han kommer fra 
stillingen som Managing Director i 
Vinda as og har gjennom en årrekke 
arbeidet som fondsforvalter med 
ansvar for en privateid europeisk 
investeringsportefølje. Torgeir er 
sivilingeniør fra Industriell økonomi 
og teknologiledelse fra NTNU i 
Trondheim, og har i Master of 
Business Administration (MBA) fra 
BGSB i Australia.

Lokalbankene orienterer:
Dette er vår virksomhet, og dette 
ser vi etter i gode prosjekter

Ann Brudevoll
banksjef, Sparebanken Hedmark, 
avdeling Tynset

Arne Sund
banksjef, Tolga – Os Sparebank

Tilgang på kapital
EKSTERN FINANSIERING; HVA ER DET INVESTORER OG BANKER SER ETTER?

KOMPETANSE-
FORUM

TYNSET

Onsdag 16. november
Kl. 19.00-21.30
Kompetansesenteret
Aumliveien 4

Ordinær pris: Kr. 750,-
Medlemspris: 450,-
Traineer og studenter: GRATIS
Kveldsmat inkludert

PÅMELDING:
www.roroshagen.no/arrangement

Arrangør: Rørosregionen Næringshage as

ORKDALSREGIONEN
15. november
Orkanger
i regi av Næringshagen 
i Orkdalsregionen as

RØROS / NORD-ØSTERDAL
16. november 
Tynset
i regi av Rørosregionen 
Næringshage

OPPDAL / RENNEBU
17. november 
Oppdal 
i regi av Nasjonalparken 
Næringshage as

BLI BEDRE PÅ SALG!
- et samarbeid mellom 
fire næringshager

KYSTEN
14. november
Frøya
i regi av Trøndersk 
Kystkompetanse as

Bli bedre på salg!
- UTEN Å OPPFATTES SOM EN SELGER

Thomas Holum fra Utviklingslaben AS hjelper deg å få fart på salget. 

Dette KompetanseForum gir deg økt motivasjon for salg og konkrete teknikker for 
hvordan du kan øke salget uten å virke som en selger. For at du skal lykkes vil 
Thomas Holum ta for seg kundepsykologi og psykologien bak et salg. Her vil du få 
muligheten til å lære hvordan du utvikler din bedrift ved å utføre salg på en god 
måte. Du får med deg konkrete verktøy hjem som du kan ta i bruk med én gang.

Jo større forståelse  du har om kundepsykologi og psykologien bak et salg, jo 
større sannsynlighet har du for å lykkes med salg – og dermed med bedriften!

Innleder:

THOMAS HOLUM
Utviklingslaben as

Thomas er utdannet Siv. Ing. med 
tilleggsutdannelse i psykologi og 
NLP-coaching. Han har arbeidet 
som leder i norsk industri i 12 år 
og som konsulent/rådgiver i 12 
år. Hans viktigste fagfelt er salg, 
service, ledelse og strategi. 

Om hans tilknytning til Midt-Norge 
sier han selv; ”To av mine olde-
foreldre kommer fra Røros og 
Rørostraktene. Min ektefelle 
kommer fra Oppdalsslekt, og jeg 
har hatt mange fine ferier på 
Oppdal. Selv har jeg bodd i 
Trondheim, Løkken Verk, 
Kristian sund og Rindal.” 
Nå drar Thomas på en aldri så 
liten turne i regi av næringshagene.

KOMPETANSE-
FORUM

TYNSET
Onsdag 7. september
Kl. 08.30-11.00
Kompetansesenteret
Aumliveien 4

Ordinær pris: Kr. 750,-
Medlemspris: GRATIS
Traineer og studenter: GRATIS

Frokost inkludert

PÅMELDING:
www.roroshagen.no/arrangement

TORGEIR SVAE
Rådgiver, Rørosregionen 
Næringshage as

Torgeir er nytilsatt rådgiver 
i næringshagen. Han kommer 
fra stillingen som Managing 
Director i Vinda as og har  
gjennom en årrekke arbeidet 
som fondsforvalter med ansvar 
for en privateid europeisk 
investeringsportefølje. Torgeir 
er sivilingeniør fra Industriell 
økonomi og teknologiledelse  
på NTNU i Trondheim, og har 
i Master of Business Administration 
(MBA) fra BGSB i Australia.

ANN BRUDEVOLL
Banksjef
Sparebanken Hedmark,
avdeling Tynset

ARNE SUND
Banksjef
Tolga-Os Sparebank

Tilgang på kapital
HVA ER DET INVESTORER OG BANKER SER ETTER?

Kapital kan oppleves som en knapphetsfaktor, men er det i 
realiteten ikke. Gode prosjekter lar seg finansiere!

Dagens rentenivå viser med all tydelighet at kapital ikke er en 
knapphetsfaktor. Det er overskudd av kapital der ute, og gode 
prosjekter lar seg finansiere hvis de er strukturert på en skik-
kelig måte. Hvordan skal vi få kanalisert tilgjengelig kapitalen 
til vår 
region? Hva skal til for å tiltrekke seg egenkapital fra investo-
rer,  
og hvordan strukturere prosjektene slik at de kan være aktuelle 
for 
bankfinansiering?

Finans er et omfattende og vidtspennende fagfelt. Nå gir 
Røros- 
regionen Næringshage et innblikk i hvilke investorgrupperinger 
som kan være aktuelle og hvordan investorer tenker og reson-
nerer. Fokus vil være på investeringskriterier, risikovurdering, 
avkastnings-
potensial og prising.

Møtet arrangeres i samarbeid med Sparebanken Hedmark 
Arrangør: Rørosregionen Næringshage as

16. NOVEMBER
TYNSET
Bli bedre på salg!
Kveldsmøte

17. NOVEMBER
RØROS
Digitalisering
Konferanse

2. DESEMBER
RØROS
Delingsøkonomi
Frokostmøte
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DM ALTERNATIV SIDE 2

Tilleggsinformasjon viser her oppsettet for 
de NESTE møtene. Da vil DATO stå øverst.

Foto kan også settes rett 
inn i materialet. Foto kan 
velges om de settes i 
sort/hvitt eller farger.

RØROS
Fredag 7. oktober 
Kl. 08.30-11.00 
TREVAREFABRIKKEN 
Ol- Kanelesaveien 2

Ordinær pris: Kr. 750,- 
Medlemspris: Kr. 450,- 
Traineer og studenter: GRATIS 

Frokost inkludert 

PÅMELDING: 
www.roroshagen.no/arrangement

ANNIK MAGERHOLM FET 
Professor i miljøledelse 
Direktør for NTNU Bærekraft 

Dr. Annik Magerholm Fet er direktør og faglig 
leder for NTNU’s strategiske satsnings-
program «Bærekraftig Samfunnsutvikling» og 
professor i miljøledelse. Hun er leder for flere 
nasjonale og internasjonale forsknings-
prosjekter innen global produksjon, miljø og 
bedrifters samfunnsansvar. Hun har vært med 
å utvikle det norske systemet for miljø-
deklarasjoner, klimaspor og water footprint.  

Magerholm Fet leder også et nyoppstartet  
3-årig Nettverk for Grønn Vekst og vil 
presentere ideer for hvordan bedrifter og 
andre i regionen kan dra nytte av dette 
nettverket. 

CHRISTIAN LODGAARD 
Senior Vice President, Products & Brands 
Scandinavian Business Seating as 

Stolprodusenten SB-Seating har gjennom en 
årrekke vært opptatt av miljøvennlig 
produksjon og produktutvikling. Christian 
Lodgaard forteller hvordan SB-Seating bruker 
bærekraft-prinsipper og «fra vugge til vugge» 
og som konkurransefortrinn.  

Han forteller også historien om samarbeidet 
med Gudbrandsdalens Uldvarefabrik as – en 
historie om høye mål, lidenskap, design og 
samarbeid.

The Great Change
- strategiske veivalg for framtidsretta verdiskaping

De sosiale, økonomiske og miljømessige 

utfordringene verden står overfor representerer 

problemer som krever løsninger. Men de kan også 

sees på som markedsmuligheter som kan føre til 

økonomisk verdiskaping og sysselsetting. 

Den norske Regjeringen, Innovasjon Norge og 

Forskningsrådet stiller stadig strengere krav til at 

norsk næringsliv må ta miljø- og samfunnsansvar. 

Hva betyr dette i praksis for din virksomhet?  

Bedrifter og land som bygger sin business på 

bærekraftige løsninger vil være med på å skape nye 

markeder og ny vekst! Hvordan kan din bedrift bli en 

del av det store skiftet og utnytte bærekraftige 

prinsipper som et konkurransefortrinn? 

Vi setter fokus på hvordan bedrifter i 

regionen kan rigges for en framtidsretta 

verdiskaping!

16. NOVEMBER 
TYNSET 
Bli bedre på salg! 
Kveldsmøte

17. NOVEMBER 
RØROS 
Digitalisering 
Konferanse

2. DESEMBER 
RØROS 
Delingsøkonomi 
Frokostmøte
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WEBANNONSER

Facebook annonser: 1200 x 628 pkt.

Webannonse: 325 x 325 pkt.

For å gjøre fb-annonsene brukervennlig og lesbar, 
skal informasjon om møtene stå UNDER annonsene.

Webannonsene er små ”call-to-action” knapper. 
Med fokus på at flest mulig klikker seg videre for 
mer informasjon.
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TRYKKANNONSER

Kurstittel
ORKANGER
Tirsdag 15. november
Kl. 19.00-21.30
Grønøra Næringspark
Grønørveien 54

Ordinær pris: Kr. 750,-
Medlemspris: 450,-
Traineer og studenter: GRATIS
Kveldsmat inkludert

PÅMELDING:
www.orkdalsregionen.com/
arrangement

NÅR ANNONSEN INNEHOLDER MYE TEKST:
quo magnam est ex esto con reheni doluptae. Ficia sam 
in niminis et laborro ritius aut occum et ad maximus.
Ab ide maio qui ipsam ullit omniminto blaceat la net ma 
pelessit, etur?

•  Simus es ut audanda volecea con pres aut as ut 
 aut ipsuntur? 
•  Duntureperum landunt voluptus non prature sitam eos  
 a nos debitatem et harumqui totat qui cone voloratur.
•  Rest que di verectem de cone voluptur suntior acidunti  
 nihilitas eicationsed quaecab orissed moluptatum,  
 cum sa quunt odit eossint quat.

Kurstittel
ORKANGER
Tirsdag 15. november
Kl. 19.00-21.30
Grønøra Næringspark
Grønørveien 54

Ordinær pris: Kr. 750,-
Medlemspris: 450,-
Traineer og studenter: GRATIS
Kveldsmat inkludert

PÅMELDING:
www.orkdalsregionen.com/
arrangement
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Ordinær pris: Kr. 750,-
Medlemspris: 450,-
Traineer og studenter: GRATIS
Kveldsmat inkludert

PÅMELDING:
www.orkdalsregionen.com/
arrangement

Det er lagt opp til en fl eksibel annonseløsning for trykk, av-
hengig av tekstmengde og bruk kursrelatert foto eller ikke.



Logo og profil er utarbeidet av Kry Visuell Kommunikasjon i Oppdal.
Profilen er lagt opp til at hver næringshage skal kunne produsere 

kursmateriale til egen markedsføing selv, men vi blir kry av glede for 
henvendelse om hjelp til grafisk produksjon. 

Ta gjerne kontakt!
M: 938 34 693

E-post: kristin@krykommunikasjon.no
krykommunikasjon.no


