
Känns det tungt ibland? Är det svårt att
hinna med allt? Du kanske behöver något
som höjer byråns kapacitet.

Creative Action® ger dig en energikick.
Det innehåller 200% så kallade Creatörer*,
Håkan och Ola, som du kan använda hur
du vill – i sammansatt form eller var och 
en för sig. Vårt mål är självklart att din byrå
ska må ännu bättre, bli ännu starkare. Med
tillåtna medel. Creative Action® finns med
på Reklambranschens lista över godkända
prestationshöjande preparat.

Vill du få mer fart på din byrå, utnyttja
vårt erbjudande!

Vill du ha mer information eller göra en beställning 
av Creative Action®? Bjud oss till din byrå, så 
bjuder vi på en genomgång. Kontakta oss på 
E-post: hakan@sandsjoaction.se eller på telefon: 
Håkan 0733 61 50 16, Ola 0702 37 55 10.

Namn ..........................................................................................

Byrå ............................................................................................

Adress ........................................................................................

Telefon ........................................................................................

E-post .........................................................................................

CREATIVE
ACTION

SANDSJÖ ACTION CORP.

FOR MORE POWERFUL ADVERTISING

Håkan Sandsjö, AD
Arbetar idag i företaget
Sandsjö Action. Drev 
i tio år reklambyrån
Propaganda. Har jobbat 
i fem år på Force F&B
med taktisk reklam. Några
exempel på uppdrag:
Abba, Tele2, Semper, NK,
OnOff, GöteborgsOperan
SCA och Frälsningsarmén.
Belönad med Silverägg 
för ”En salig samling”.

Ola Sandell, copywriter
IHM-utbildad copy och
civilekonom. Jobbar med
olika byråer i Göteborg.
Vann i höstas Postens 
DR-tävling Guldlådan ihop
med reklambyrån Milk. Har
bl.a. arbetat för Frälsnings-
armén tillsammans med
Forsman & Bodenfors.
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Effekten av Creative Action®

Kampanjerbjudande
(så långt lagret räcker eller tom 2004 12 31)

Antal dagar
fram till 
presentation

Kapacitet 
och kvalitet

Deadline

Vid underkapacitet

Med Creative Action®
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Note
Var lugn. Läser du detta så gäller erbjudandet fortfarande.Håkan


