Hej!
Emilie Bergman och Olof Plym Forshell heter vi
och vi driver reklambyrån Plym&Bergman.
Vi är grafiska designers och kan marknadsföring,
grafisk design för print och digitala medier.
Emilie är dessutom illustratör och Olof fotograf.
Vårt kontor ligger på Västmannagatan 56 vid
Odenplan. Här har vi även en fotostudio där vi har
möjlighet att fotografera i studiomiljö.

AD GRAFISK DESIGN FOTO

Plym&Bergman består av två företag, Bergman Illustrerat och Plymforshell.se

OM OSS

Vi har lång erfarenhet av marknadsföring. Vår styrka är
att lyssna in kunden och tillsammans skapa bra idéer,
koncept och design som är rätt för din målgrupp och som
stärker ditt varumärke. Vi har lärt känna många i branschen
och vi syr ihop ett bra team vid behov!
Att vara två designers i ett projekt innebär att det finns
en naturlig backup som är insatt i detalj i projektet och lätt
kan ta över. Vi är väldigt samspelta och jobbar bra ihop
och tycker om att ha en bra relation med kunden kring
produkten. Vi är drivna att lösa trycktekniska problem. Vi
är snabba, flexibla och ser till att lösa problem om de upp
står. Vi tar fullt ansvar och levererar alltid det kunden vill
ha i tid.

Sveriges Ingenjörer | Röda Korset | Energiforsk | Boverket
Metro | Kaustik | Stockholm stad | Olingo | Kandidata |
SATS | Direktpress | SKL | NGM | Smart Senior.

TJÄNSTER

KONTAKT

Vi hjälper dig med marknadsföring och design av allt inom
print och webb, till exempel design och produktion av
logotyp, grafisk profil, visitkort, kundtidningar, magasin,
broschyr, rolluper, bildväggar, diplom, giveaways, webb
sidor, nyhetsbrev, banners med mera. Vi har bra kontakter
med tryckerier så vi kan även ta hand om tryckerikontakten
och beställning av tryck.

Vår gemensamma webb finner du på plymbergman.se

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Emilie Bergman AD | Grafisk designer | Illustratör
0736-37 47 76 | emilie@bergmanillustrerat.com
bergmanillustrerat.com
Olof Plym Forshell AD | Grafisk designer | Fotograf
073-642 32 07 | plymen@gmail.com | plymforshell.se

Logo och grafisk profil
Varumärkets logo och grafiska profil hjälper till
att nå ut till nya kontakter och kundgrupper.
Det skapar trovärdighet och ger ett första gott
intryck och ger dig möjligheten att visa vad
varumärket står för. Vi hjälper dig att skapa ett
starkt visuellt varumärke.

GRAFISK PROFIL

Eric Birksten

Samhällskontakter

Design av logo, grafisk profil samt gåvobevis. Uppdragsgivare: Watt-S.

Design av logo, grafisk profil.
Uppdragsgivare: Sveriges Ingenjörer

Design av logo, grafisk profil.
Uppdragsgivare: Malongo.

Mobil +46 708 711 712
Tel.
+46 8 677 28 91
Fax
+46 8 677 25 06

Besök
Adress
E-post
Webb

Olof Palmes gata 31
Svensk Vindenergi, SE-101 53 Stockholm
eb@svenskvindenergi.org
www.svenskvindenergi.org

Design av logo, grafisk profil.
Uppdragsgivare: Svensk Vindenergi.

Eric Birksten

Samhällskontakter

DESIGN & PRODUKTION: Plym&Bergman

Mobil +46 708 711 712
Tel.
+46 8 677 28 91
Fax
+46 8 677 25 06

Besök
Adress
E-post
Webb

Olof Palmes gata 31
Svensk Vindenergi, SE-101 53 Stockho
eb@svenskvindenergi.org
www.svenskvindenergi.org

Illustratör
Emilie Bergman är en erfaren illustratör och tagit
fram illustrationer åt, SKL, Energiforsk, Röda Korset,
National Geographic, Boverket med flera.

ILLUSTRATION

Vindstilla

”Ljudskugga”

Illustrationer till informationsbroschyr. Uppdragsgivare: SACO Råd

Illustration till rapport om buller. Uppdragsgivare: SKL

Vindriktning

Illustrationer till en
pedagogisk pysselbok
för flyktingbarn.
Uppdragsgivare:
Svenska Röda Korset.

ILLUSTRATÖR: Emilie Bergman

”Ljudskugga”

Fotograferingar
Olof hjälper er med porträttfotograferingar, verk
samhetsbilder och produktbilder på plats eller i
studio intill vårt kontor på Västmannagatan 56.

FOTO

Rosabandetkampanj för SATS i
samarbete med Cancerfonden.

FOTOGRAF: Olof Plym Forshell

Lisah Silfwer, journalist.
Omslagsfoto för Magasin Sjöstaden.

Jesper Lindholm, politiskt aktiv
Porträttfoto

magasinet#2

TIDNING
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Smarta
Krysset

N
ina Muhonen
om PA-tips

medlemsrabatter

Katarina
Hultling
Valde att berätta om
sin sjukdom

Lars Lööw
Adolf Ratzka
Sophie Karlsson
Stipendiaterna ur
Erik Ljungbergs Stiftelse

NYHETER PÅ GÅNG!

Schema2

INTERVJUER MED:

sidor

Aiai Akademi
är tillbaka i höst

Kundtidning AiAi-magasinet.
Uppdragsgivare Kaustik AB

Sveriges Smartaste rabattkort

www.smartsenior.se

– laddat med exklusiva erbjudanden och förmåner
0771 -218 218

Kundtidning Extra Smart.
Uppdragsgivare Smart senior.

DESIGN & PRODUKTION: Plym&Bergman

Vårt egna magasin för samtliga
hushåll i Hammarby sjöstad och
angränsande delar av Södermalm.

Magasin & tidning
Vi arbetar gärna med magasin och tidningar och
har båda lång erfarenhet av detta. Vi hjälper
företag att starta upp kundtidningar och andra
publikationer. Extra Smart och Aiai-magasinet
arbetar vi regelbundet med. Magasin Sjöstaden
drev vi själva under ett år och gav ut den i
Hammarby Sjöstad.

Mässmaterial
Har ni en mässa på gång? Vi hjälper till att ta fram
snygga mässväggar, rolluper, broschyrer, giveaways
och annat marknadsföringsmaterial.

MÄSSOR

Mässväggar för AiAi och Omsorg24. Uppdragsgivare Kaustik AB

Giveaways till AiAi Akademi.
Uppdragsgivare Kaustik AB.

DESIGN & PRODUKTION: Plym&Bergman

Design av Rollup.
Uppdragsgivare Sveriges Ingenjörer

Webbsida och banner
Ett helhetsgrepp kring varumärkets kommunikation
stärker intrycket positivt. Ett företag bör se över all
design som webb och banners. Betraktaren måste
få ett enhetligt intryck som känns professionellt.
Vi hjälper dig att skapa snygga användarvänliga
webbsidor, banners eller nyhetsbrev.

DIGITAL DESIGN

Webbdesign.
Uppdragsgivare Prospero Acceleration. I samarbete med Sidewalk.

DESIGN & PRODUKTION: Plym&Bergman

Bannerdesign.
Uppdragsgivare Olingo.

Design av nyhetsbrev.
Uppdragsgivare Musikalliansen.

