


PRESENTATION

Dandy Dots är ett serviceinriktat tryckeri som ingår i Markiscity-
koncernen. Bolaget startades från början för att förse den
egna verksamheten men har idag utvecklats och står mer på egna ben.

Vår paradgren är vinyl och vi tillverkar väldigt mycket dekaler, så mycket
att vi är en av de största konsumenterna av kampanjvinyl i norden. Även
om vi älskar vinyl och dekor i alla dess former ger vi oss nu in på
papperstryck. Vi har länge haft en partner på detta område men
investerar nu i egna maskiner för att kunna erbjuda en högre nivå av
service. En del av våra kunder efterfrågar detta och vi vill inget hellre
än att utvecklas tillsammans med dom. 

Det vi tycker skiljer oss från andra tryckerier är vår flexibilitet och höga
servicenivå. Vi tycker om att arbeta som ett litet bolag där personlig
kontakt och service är högt värderat. Vi räds inte utveckling och har
goda möjligheter att anpassa oss efter kundens behov.



MARKISCITY SERVICE

Markiscity Service startade Dandy Dots 2008 då man hade så pass
många uppdrag att ett eget tryckeri behövdes. Vi har sedan dess varit
en viktig komponent i Markiscity Service’s affärsmodell.
Med hjälp av oss blir Markiscity Service konkurrenskraftigt genom att
bland annat:
 - Erbjuda all typ av branding enligt kundens önskemål
 - Hantera ordrar och leverera med kort framförhållning

Med Markiscity Service i ryggen är vi ett stabilt bolag och möjligheten
ges att handla med kunder som annars varit svåråtkomliga.
Tack vare Markiscity Service har vi en stor åtgång på material och
därmed bra inköpspriser och goda kontakter med våra leverantörer. 



UPPDRAG

Swedish Match väljer idag att köpa en del av sina trycksaker hos
oss. Detta på grund av att vi levererar hög kvalitet både i små och
stora serier. Bland annat exporterar vi ljusskyltar och lättmonterade,
miljövänliga dekaler till deras depåer runtom  i Europa.



UPPDRAG

När Carlsberg Sverige själva tog över sin kylskåpsrekond lade dom
ut trycksakerna på upphandling. Vi vann upphandlingen då vi kan
leverera med korta ledtider till bra priser.
Uppdraget innefattar mestadels dekaler och ljusskyltar men vi har
även hjälpt till med bland annat skyltar och etiketter.



UPPDRAG

MNO International behövde dekorera en yta på NK för en kortare
kampanj. Här såg vi till att rätt material kom på rätt plats för att inte
orsaka skada på inredningen. Vi tycker om att jobba på fältet och har
bra erfarenhet av montage i butiker och köpcentrum.
 



KONTAKTUPPDRAG

Vi hjälper ibland Red Bull med diverse ”specialuppdrag”.
Nyligen tillverkade vi lasergraverade björkskyltar inför lanseringen
av en ny produkt. All produktion löste vi in-house.
 



Då Markiscity Service hanterar alla kylskåp åt Coca Cola i Sverige
får vi hjälpa till med trycksakerna. Detta är vårat största uppdrag och
innefattar mestadels dekaler, ljusskyltar och prislister.
I och med den goda relationen med Coca Cola händer det också att
vi gör andra trycksaker till bland annat deras marknadsavdelning.
På senare tid har vi exempelvis tillverkat en hel del magnetdekaler
för distribution till säljare runtom i landet.  

KONTAKTUPPDRAG
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jonas@dandydots.se
072 007 97 66
www.dandydots.se
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