
Koncept Profilkläder 
NSS Group



Urvalsprinciper

Färgalternativ/färgmatchning i helheten - ”inte bara grönt”

Koppla gärna till material/känsla (PVC, regnskydd, skalplagg)

Märkningskoncept med NSS som grundmärke

Plagg med hög kvalité

Plagg som finns kvar under flera år 

Plagg som inte är allt för modekänsliga

Damalternativ i de flesta fall

Artiklar som kan användas både internt och som giveaways

Koncept Profilkläder 
NSS Group



Märkningsprinciper

NSS Group som grund
Anpassade färger på vissa dragkedjor

Nack-tag med generell info NSS

Grön hängögla med www.nss-group.com

ziptags i silikon med NSS logo

Brodyr ton-i-ton NSS logo nacke/ficklock

Tag som minibroschyr för gruppen

Vävt NSS-märke för skjortor (mjuka plagg)

NSS Silicon-märke för hårda plagg/produkter

Tag som minibroschyr för bolaget och gruppen

Ziptag Silicon-märke

Brodyr Tygmärke/patch

Grön! (dragkedja)

Grön! (Hängögla) NSS Nacktag

Do you have a need for halls, 
tents or tarpaulins? NSS is the 
leading supplier of shelter 
solutions in the Northern 

countries. We are a team of 
more than 150 dedicated 

colleagues working daily to 
offer the most innovative 

and competitive solutions. 
Whether you want to Rent, 
to Lease or to Buy, we can 

always guarantee the optimal solution.



Märkningsprinciper
Förutom tidigare nämnda NSS-märkning

Med eller utan ryggtryck



Exempel på plagg
Koncept Torra Byggen

I huvudsak kontorsanvändning/utbildning

Förutom framtagen NSS-märkning kompletteras 

dessa plagg med 

- Ev tygmärke/brodyr ”Torra Byggen”

- Skor eller kängor

- En kollektion som går i sand/khaki/army

IPS Dansk Presenning

IPS Dansk Presenning

IPS Dansk Presenning

IPS Dansk Presenning

- Logo/profilbälte (grönt)
Jacka från Barracuda



Exempel på plagg
Koncept NSS standard business (vår /sommar)



Exempel på plagg
Koncept NSS standard business

	  

Brodyr i nacken (baksidan)

Alternativa modeller 

(kontor + sport)



Exempel på plagg
Koncept NSS arbets- & skyddsplagg

I huvudsak utomhus

Förutom framtagen NSS-märkning 

kompletteras dessa plagg med 

- Stora tryck på rygg
- Skor eller kängor

- Fler varselplagg

- Logo/profilbälte (grönt)

”Skjort-jacka”

Flera alternativ till arbets-
byxa ska tillkomma

Flera alternativ till skydds-
skor ska tillkomma



Övrigt att tänka på

Vårda både kunder, varumärke och 
personal
Utnyttja varje tillfälle till profilering för att stärka 

och förtydliga varumärket (bolagets och NSS), görs 

genom t ex:

- En minibroshyr som tag på samtliga plagg

- Genom att ta fram överupplaga på silicon- och 

vävda märken är det lätt att skapa enstaka profil-

produkter.

- Ev. göra alternativa finare plagg utan ”stora” 

screentryck, då kan de lättare användas som 

giveaways

- Utnyttja alla tillfällen till att presentera bolaget - 

på ett snyggt sätt och med valfrihet (då kan även 

en strumpa bli en perfekt giveaway).

Börja smart
Vi bör börja med ett vettigt uppsättning för kontor samt projektledare - men ett urval av 

produkter som täcker basbehov, samt

- En uppsättning arbets- och skyddsplagg som även kan användas av kontorspersonal

- Komplettera med kläder för koncept Torra Byggen

- Komplettera med kampanjer/priser/giveaways som även de blir en del av profilkonceptet 

(strumpor, kepsar, mössor etc)

- Ytterligare förstärkning genom profilprodukter (presenteras i separat dok)

	  



Övrigt att tänka på
Förpacka snyggt
Utnyttja varje tillfälle till profilering för att stärka 

och förtydliga varumärket (bolagets och NSS), görs 

genom t ex:

- En minibroshyr som tag på samtliga plagg

- För finare plagg tas lämplig förpackning fram (då 

funkar den desto bättre som giveaway dessutom)

- Enklare påsar (postpåsar, papperskassar mm) kan 

fungera utmärkt som ”budbärare”

Intelligent support
- Ett minilager på respektive lands huvudkontor (minst) bör implementeras för att lösa de 

mest ”akuta” behoven av giveaways och profilbehov

- Initiala inköp kan antingen göras via en leverantör (kostnadseffektivt) eller i respektive 

land för att minska tranporter.

- Passa på att vid t ex större internt möte/event dela ut profilprodukter (och ta kort)

- Första omgången produktioner blir alltid de rörigaste (storlekar mm måste samlas in/

anpassas i möjligaste mån), men därefter skapar leverantören en samlad e-butik som vi 

kommer åt via intranätet.

- Professionell genomgång av behovet av skydds- och arbetskläder blir första steget innan 

den delen av kollektioner läggs upp.

Tag som minibroschyrmed bolaget som front  och gruppen som 

avsändare. Kan lätt produceras och anpassas digital

Budskap och kampanjer som håller ihop förstärker varumärket 

och genomslagskraften…

We love 
covers…

And hope you
do to - Happy 

summer!

Thanks for having us as 
the supplyer, we would 
like it to be that whay 
after the hollidays also 
- so please remember 

us, and we get in touch 

afagain in august.

Best Regards:

Lotta

Do you have a need for halls, 
tents or tarpaulins? NSS is 

the leading supplier of shel-
ter solutions in the Northern 
countries. We are a team of 
more than 150 dedicated 

colleagues working daily to 
offer the most innovative 

and competitive solutions. 
Whether you want to Rent, 

to Lease or to Buy, we can al-
ways guarantee the optimal solution.


