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Vi erbjuder kreativt samarbete
SHOWHOW är en produktionsbyrå som erbjuder medieproduktion inom
medicin- och industriteknik.
Vi kompletterar och förstärker marknads- och informationsavdelningar med
allt ifrån visualiseringar och animationer till print och webbproduktion.
Både personalkostnader och produktionsteknik ingår i timdebiteringen,
vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt för både korta projekt och längre
samarbete.
Extra resurs
Vi finns tillgängliga när vi behövs som mest. Till exempel inför en
produktlansering, när instruktionsboken ska färdigställas eller när
produktkatalogen ska uppdateras.
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Vår bakgrund och erfarenhet
Vi har genom åren haft många olika uppdrag. Produktion av
internutbildningar åt Ericsson, rekryteringsfilmer åt Svenska Försvaret och
grafisk form till Sveriges Televisions program Vildmark.
Det ena uppdraget är aldrig det andra likt, det är detta som gör vårt jobb
så spännande, vi lär oss någonting nytt varje dag och vi brinner för att
visualisera, förklara och marknadsföra.
Från CAD till teknisk dokumentation och marknadsföring
De flesta projekt vi gör idag utgår från CAD-ritningar där vi tillsammans med
kunden producerar bilder, illustrationer och animationer som lyfter fram och
beskriver funktioner och produktfördelar.
Vi jobbar nära både utvecklings- och marknadsavdelning och kan leverera allt
från några bilder till kompletta säljpaket.

VISUALISERINGAR
Med CAD-ritningar som grund kan vi förse er med
bilder och animationer till allt från produktblad till
instruktions- och utbildningsmaterial.

SÄLJPRESENTATIONER
För produktlansering, hemsidor eller säljmöten.
Vi hjälper er att skapa attraktiva och säljande
presentationer anpassade efter behov och mål.

INSTRUKTIONER OCH GUIDER
Instruktionsböcker, snabbguider och
instruktionsfilmer. Vi levererar allt från illustrationer
och animationer till helhetslösningar.
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Precise and reliable measurement
with ultrasound

No unnecessary
obstructions in the airflow

Rotatable UltraLink sensor and
damper housing

Compatible with both new
and old ventilation systems

– airflow

– improved performance

– provide more options during installation

– analogue and/or a digital signal

– velocity (0,2–15,0 m/s)

– reduced noise

– temperature (-10 to +50 °C)

– easy to clean and maintain

Fast and Easy commissioning
– monitor and adjust the airflow directly via a mobile
device with the UltraLink App

– communicates via Modbus

LindabUltraLink® Controller
•
•
•
•

High precision measurement
No unnecessary pressure loss
Easy to clean and maintain
Reduced noise level

Showcase: Lindab
Tryckmaterial | Video | Reklambilder | Power Point

Säljbroschyr: UltraLink Controller
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Säljbroschyr: Fire Damper

NEW AND

IMPROVED
FEATURES

Showcase: Scando 650 FC-S
Säljpaket – säljstöd för återförsäljare och uthyrare

Säljbroschyr: Alimak Scando 650 FC-S

Video presentation: Alimak Scando 650 FC-S
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Se mer på:
showhow.se

Showcase: QuickCool
Marknadsmaterial | Video | Reklambilder | IFU och snabbguide

Presentationsbroschyr
Förpackningsdesign
Produktvisualisering
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Snabbguide

Instruktionsbok
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Vi erbjuder även möjlighet till en lägre timdebitering genom samarbetsavtal där
förbeställd tid kan disponeras fritt över olika projekt/produktioner i upp till ett år eller
enligt överenskommelse.
Samarbetsavtal ger bättre resultat och lägre kostnader
Principen är enkel: längre samarbete, lägre timdebitering. Du betalar endast för
de timmar vi arbetar, och all produktionsteknik och de senaste programmen för
visualisering och produktion ingår.
Med samarbetsavtal blir vi en trygg, flexibel och kostnadseffektiv extra resurs som bara
kostar när vi behövs som mest.

Samarbetsavtal:

Samarbetsavtal:

Samarbetsavtal:

(minst 6 veckor/år, tiden kan
disponeras fritt under året)

(minst 3 månader/år, tiden kan
disponeras fritt under året)

(minst 6 månader/år, tiden
disponeras månadsvis enligt
överenskommelse)

PROJEKT

775 SEK/tim

PARTNER

SAMARBETE

625 SEK/tim

495 SEK/tim

Våra samarbetsavtal kan anpassas utifrån individuella behov och önskemål.
(Löpande/offert 1180 SEK/tim)

Ring i dag!
040-97 97 68

Se vår showcase på: www.showhow.se
ShowHow Interactive AB, Skomakaregatan 6, 211 34 Malmö, SVERIGE
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Detta gör det enklare att påbörja ett projekt utan att all information måste finnas
tillgänglig från start, samt en möjlighet för kunden att påverka budgeten under
projektets gång.
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För att ge kunden en flexibel och kostnadseffektiv produktionsprocess tar vi betalt
för vår tid istället för ett fast pris per projekt/produktion.

Produced by ShowHow Interactive AB

Vi säljer vår tid, kunskap och erfarenhet

