Möbelfakta i din
marknadsföring
En guide för möbeltillverkare
och alla andra som säljer möbler

Berätta om dina
Möbelfakta-märkta möbler!
Möbelfakta som varumärke

Möbelfakta som säljargument

Möbelfakta är ett varumärke som står för kvalitet, miljömedvetande och socialt
ansvar. Möbler som klarar våra villkor får märkas med Möbelfaktas logotyp som
signalerar våra krav. Krav som ger dig som tillverkare, återförsäljare och upphand
lare ett starkare varumärke och en klar konkurrensfördel ut mot kund. Möbelfaktas
märkning är en garant för alla i möbelbranschen. Att vi tillsammans vårdar möbel
faktas varumärke genom utbildning och regler för märkning är grunden för vår
styrka. Det ska göra skillnad att märka sina möbler med Möbelfakta.

Att du tillverkar eller säljer möbler som klarat Möbelfaktas krav på produktkvalitet
och säkerhet, en miljövänlig produktion med återvinningskrav, och att mänskliga
rättigheter och arbetsförhållanden upprätthålls, är starka säljargument. Företag,
myndigheter och andra konsumenter som måste eller vill veta vad de köper
känner snabbt och lätt igen vår symbol och märkning och kan följa sina regler
för upphandling genom att välja möbelfaktamärkta möbler. Läs mer om marknads
föringsmaterialet för Möbelfakta som du kan använda i din verksamhet.

Du hittar mer information på www.mobelfakta.se.
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FÄRDIGT MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Best
mob äll via
elfak
ta.se

!

Det ger dig en fördelaktigare sits att tillverka och sälja högklassiga produkter med
fokus på ett hållbart samhälle. Möbelfakta-märkning ger dig som tillverkare och återförsäljare status bland övriga i branschen. Det visar att dina produkter är värda att satsa på.

Tryckt etikett
Dubbelsidig pappersetikett.
Perfekt att hänga på möbeln.
Kommer med ett förslutningsbart
plastsnöre.
Storlek: 135 x 25 mm
INTYG:
Den här möbeln
lever upp till högt
ställda svenska och
internationella krav
inom tre områden:

Kvalitet
Funktionella och
säkerhetsmässiga
kvalitetskrav.

Här kan du till exempel hänga
etiketten för att visa att din
möbel är Möbelfakta-märkt!

Miljö

Enkel att
beställa
!
och använda

Tillverkningen
är miljöanpassad
i alla led – från
råvara till färdig
möbel.

Socialt
ansvar
Globalt, etiskt
ansvar i alla
led under
produktionen.

För mer information:
www.mobelfakta.se
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Best
mob äll via
elfak
ta.se

Se till att du märks när återförsäljare
och upphandlare ska välja produkter.

!

Beställ klistermärken som lätt kan klistras på förpackningar och
möbler. Det är enkelt och smart att visa vad dina produkter står för.
Här kan du till exempel
ha klistermärket för
att visa att din möbel
är Möbelfaktamärkt!

Klistermärke
Möbelfakta-symbolen med underliggande Möbelfakta-bokstavsmärke
tryckt på vit dekalplast. Bra att använda på möbler när det inte fungerar
med en etikett men även till exempel på emballage.
Storlek: 16 x 12 mm
Rullar om 100 st och 500 st i färg och svart

Här kan du till exempel
ha klistermärket för
att visa att din möbel
är Möbelfaktamärkt!
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Naturlig storlek

En möbel med garanti och kärnvärden
säljer bättre än en utan.

Best
mob äll via
elfak
ta.se

!

Häng upp affischer med Möbelfakta-märkning i din butikslokal, på mässor
eller i showrooms. Så att det snabbt blir synligt vad dina produkter står för.

Du ska veta
vad du köper.
Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem
för möbler som blivit starkare, vassare och mer
komplett. Kraven har utökats och bygger numera
på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar.
Möbelfakta ska vara till hjälp, oavsett om du är
möbelproducent, underleverantör, upphandlare,
återförsäljare eller konsument.
Kort sagt – “Du ska veta vad du köper!”
För mer information:
www.mobelfakta.se

Kvalitet

Här kan du till exempel
ha affischen för att
visa att ditt företag
arbetar med Möbelfakta!

Affisch
Affischer för showrooms
och butikslokaler som
kortfattat förklarar vad
Möbelfakta är och står för.

Möblerna måste leva upp till etablerade
internationella tekniska standarder.

Miljö

Tillverkningen ska vara miljöanpassad i alla
led. Från råvara till färdig möbel.

Socialt ansvar

Alla parter i produktionskedjan måste
följa FN:s direktiv The Global Compact.

Storlek: 700 x 1000 mm
Dubbelsidig affisch
monterad på kartong
med hål upptill. Levereras
med mobilfjäder för
upphängning.

Du ska veta
vad du köper.
Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem
för möbler som blivit starkare, vassare och mer
komplett. Kraven har utökats och bygger numera
på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar.
Möbelfakta ska vara till hjälp, oavsett om du är
möbelproducent, underleverantör, upphandlare,
återförsäljare eller konsument.
Kort sagt – “Du ska veta vad du köper!”
För mer information:
www.mobelfakta.se

Kvalitet

Möblerna måste leva upp till etablerade
internationella tekniska standarder.

Miljö

Tillverkningen ska vara miljöanpassad i alla
led. Från råvara till färdig möbel.

Socialt ansvar

Alla parter i produktionskedjan måste
följa FN:s direktiv The Global Compact.
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MÖBELFAKTA I DIN EGEN
GRAFISKA PRODUKTION

Häm
t
filern a
a på
mob
elfak
ta.se

Fritt fram att använda med vissa regler. Osäker? Kontakta TMF.
De flesta format finns men saknar du något så hjälper vi dig.

Logotyp
Logotypen kan du använda i tryckt material eller på webben när du
vill ha en tydlig avsändare på att din möbel är Möbelfakta-märkt.
Frizoner är inlagda i filerna så att logotypen blir enkel att arbeta med.

Här kan du till exempel
ha logotypen för att
visa att din möbel är
Möbelfaktamärkt!

Filnamn:
Mobelfakta_Logo_Liggande_CMYK.eps
Mobelfakta_Logo_Liggande_RGB.eps
Mobelfakta_Logo_Liggande.png
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Tryck din konkurrensfördel i en katalog.
Använd vår digitala märkning i katalog- eller marknadsföringsmaterial.
För att visa att du tar ställning och ansvar med dina produkter.

Häm
t
filern a
a på
mob
elfak
ta.se

!

Digitalt märke
Det digitala märket är perfekt när du har ont om plats eller behöver
repetera märkningen många gånger, till exempel i ett produktblad
eller i en katalog.

Filnamn:
Mobelfakta_Marke_CMYK.eps
Mobelfakta_Marke_RGB.eps
Mobelfakta_Marke.png
Mobelfakta_Marke_SVV.eps
Mobelfakta_Marke_SVV.png

Här kan du till exempel
ha märket för att
visa att din möbel är
Möbelfaktamärkt!
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Säkerhet och trygghet för kunden.
Ett löfte att visa online.
Använd våra digitala etiketter på din webbsida. Så kunderna får
vetskap om att du tillverkar eller säljer Möbelfakta-märkta produkter.

Digital etikett
Att visa Möbelfakta-etiketten på
hemsidan och i e-nyhetsbrev
är ytterligare ett bra sätt att visa
att man har Möbelfakta-märkt
sin möbel.
Den digitala etiketten får
användas beskuren och
utfallande.

Här kan du till exempel ha
etiketten för att visa att din
möbel är Möbelfaktamärkt!

www.mobelfakta.se

Filnamn:
Mobelfakta_Etikett_CMYK.psd
Mobelfakta_Etikett_RGB.eps
Mobelfakta_Etikett_RGB.png
Mobelfakta_Etikett_Vektoriserad_CMYK.eps
Mobelfakta_Etikett_Vektoriserad_RGB.eps

Häm
t
filern a
a
p
mob
elfak å
ta.se

!

