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IMCG Nyhetsbrev februari 2015 Se brevet i din webbläsare

IMCG - Green innovation and strategy

Vi är stolta. Både över våra medarbetare och den växande orderstocken. Nya 
kunder blandas med trogna samarbetspartners. 
Just nu arbetar vi med att skriva stora EU-ansökningar, vi förverkligar bullerlösningar 
för offentliga miljöer så kallad "Controllable Urban Soundscape" och vi efterfrågas 
som huvudtalare i Europa angående marknaden för lågenergihus. Parallellt fortsätter 
vårt samarbete med Ericsson och Regin gällande energiverktyget Green IT Homes.

Vi hälsar vår nya medarbetare Amanda Termén välkommen. Med Amandas gedigna 
erfarenhet som ekonomijournalist på TV4 utvecklar vi erbjudandet om filmat 
kommunikationsmaterial till våra kunder. 

Vi ser fram emot en spännande vår!

Hej,

Här kommer en kopia på IMCG:s senaste nyhetsbrev.
En puffbild håller storleken 600x230

Mvh
Anna-Karin
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Kurs - Skriv en vinnande EU-ansökan

IMCG:s kurs "Skriv en vinnande EU-ansökan" får högsta betyg.

- Samtliga deltagare som har besvarat vår utvärderingsenkät skulle rekommendera kursen, säger 

Magnus Andersson, partner på IMCG och företagets expert inom EU-frågor. 

 

- Bäst var delen av kursen när vi gav varandra tips på vad som kunde växla upp de ansökningar vi 

stöttade. Jag lärde mig både av de andras projekt och av kommentarerna som gavs på min egen 

ansökan, skriver en av deltagarna i utvärderingen.

Kursen erbjuds vid öppna tillfällen samt på förfrågan.
Läs mer »
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Blogg-succé

Med tydliga nyhetsvinklar och ett uppdaterat flöde har IMCG skapat en populär nyhetskanal.

- Bloggen är som ett magasin där artiklar blandas med kommentarer och tips, säger Anna-Karin 

Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG. 

 

IMCG-bloggen startades för ett år sedan och har haft tusentals besök. Varje vecka publiceras 

nyhetsartiklar och intervjufilmer som speglar IMCG:s verksamhet och de kärnområden som företaget rör 

sig inom.

- Bloggen ger oss en självklar plattform där vi kan belysa vad vi erbjuder och samtidigt vara en tydlig röst i 

debatten.

Håll dig uppdaterad:

Facebook IMCG-bloggen LinkedIn

Favoriter från IMCG-bloggen: 

"Samsyn krävs för genomslag" 
Arbetet med nya energitjänster börjar på 

ledningsnivå.

- Alla avdelningar på energibolaget påverkas. Det är 

därmed förödande om ledningen inte skapar 

samsyn, säger Johan Emanuel, expert inom 

energifrågor på IMCG.

Läs mer »

Så syns du i det digitala bruset
Facebook, Pinterest och Gud vet allt. Hur trassligt 

kan det bli?

Allt från kanalval till tonalitet och innehåll påverkar 

genomslaget i sociala medier. Ta del av IMCG:s tips 

på hur du kommer igång med företagets digitala 

strategi. 

Läs mer »
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Copyright © 2015 IMCG, All rights reserved.
Du får utskicket för att vi har varit i kontakt, du har anmält dig till sändlistan eller för att vi tror att du kan vara 
intresserad av information från IMCG. Klicka på "unsubscribe" om du inte önskar fler utskick.

IMCG underlättar för nya beteenden och förvandlar samhällsutmaningar till affärsmöjligheter. 
Följ oss på Facebook, LinkedIn och via vår hemsida.

Kontakt:
IMCG
Odinsgatan 20A, Göteborg, Sverige
Göteborg 41103
Sweden
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