
Brev 

Är ni redo för tankar utanför boxen?  

                         Marknadskraft som konsultupplägg. 
 
 

 
 
 

Jag driver en konsultfirma som heter Sky Blue Media där jag hjälper företagens 
marknadsfunktioner att producera sin marknadsföring. Jag erbjuder mina tjänster 
till bolag som tycker att satsningen på en marknadschef är lite stor och vill ta ett 
delsteg i den processen. Vi sätter helt enkelt ihop ett upplägg som passar er tillvaro 
som det ser ut nu. En skräddarsydd marknadsstödslösning. Härligt ord       
 
Bakgrund 
Mina uppdrag handlar ofta om tryckproduktion eftersom det är min bakgrund. 
Fördelen med den här verksamheten är att jag kan hjälpa till med allt annat som 
ligger med, runt tryckproduktionerna. Presentreklam, expomateriel, webb-
lösningar och event och mässor. Jag har varit delägare i ett tryckeri i 14 år och var 
senast anställd på Billes Tryckeri i Mölndal. Jag är väldigt ordningsam i mina projekt 
och mitt kontaktnät av underleverantörer finns i Sverige och Europa.  
Jag är kreativ och påhittig i att hitta på olika säljstödskampanjer. 
 
Referenscase 
Jag byggde under 15 år Företagarföreningen Högsbo-Sisjöns 
marknadskommunikation på webb och i tidningsform. Jag projektledde en 
verksamhet som genererade ekonomi tillbaka till föreningen. I teamet fanns 
journalister, skribenter, annonssäljare och grafiker. 
 
Titta gärna på:  
http://hsff.nu/tidningen-hogsbo-sisjonytt 
http://handlaihögsbosisjön.se 
 
Syfte och mening 
Min tanke är att hitta en uppdragsgivare som ser stort värde i min kompetens och 
söker därför samarbete som innebär nya utmaningar, kontakt med nya människor 
och en ny form av uppdrag i kombination med mina befintliga.  
 

Familj och civilt 

Jag bor i Billdal, utanför Göteborg är gift med Lotta sedan 1998.  
Vi har två barn, Stephanie född -91 och Christopher född -93. 
När jag inte jobbar så dömer innebandy på elitnivå, spelar gärna golf och åker utför. 
 

 

Tveka inte att kontakta mig för ett personligt möte, jag berättar gärna mer om vad 

jag kan tillföra/bidra med – jag är bara ett samtal bort! 

Måns Löfgren 

www.linkedin.com/in/manslofgren 

 

 

Persondata 
Måns Lennart Löfgren 
Nordskogsvägen 14 
427 50 BILLDAL 
0708-475200 
mans@skybluemedia.se 
1966-12-22 
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