
O R G A N I S AT I O N Företaget har ett mycket starkt nätverk i form av företag, leverantörer
och organisationer. I dag är företaget ledande inom flera områden.  Företaget har en flexibel organisation med
ett mycket starkt nätverk av specialister inom olika mediaområden. I dagsläget består nätverket av ett 15-tal
konsulter, alla med spetskompetens och mångårig branscherfarenhet från skarp produktion. Självklart har alla
en dokumenterad hög pedagogisk förmåga! Vi har korta startsträckor och Du får en garanterat snabb respons
på Dina förfrågningar om Du vänder Dig till oss med Dina funderingar kring företagets kompetensutveckling.

A F FÄ R S O M R Å D E N Vi arbetar från ax till limpa! Vi anordnar såväl öppna som 
skräddarsydda kurser inom tryck, prepress och efterbearbetning. Vi arbetar med utbildning inom ledarskap,
kvalitet och miljö, ekonomi samt affärsutveckling. Vi genomför årligen ett antal arbetsmarknadsutbildningar
inom det grafiska området.  Vi kan genom vårt nätverk erbjuda ett stort antal konsulttjänster i riktade insat-
ser. Vi deltar kontinuerligt i olika utvecklingsprojekt inom branschen och driver nu en grafisk 60 poängs 
KY utbildning i Göteborg undet namnet Grafisk Processoperatör, i nära samverkan med den grafiska bran-
schen i Västra Götalands regionen.

K O N TA K T Välkommen att kontakta oss angående Dina utbildningsbehov. Vi kan ge Dig ytterli-
gare information om liknande genomförda uppdrag, idéer och förslag om och kring kursupplägg och mycket
mer! På våra hemsidor - www.blenders.se - publicerar vi kontinuerligt nyheter om aktuella kurser, artiklar om
genomförda utbildningar och mycket mer. Vill du kan du ocskå få vårt tryckta Infoblad hemskickat, där vi hål-
ler Dig och Ditt företag informerade om den kompetensutveckling som sker på de grafiska företagen från norr
till söder.
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F Ö R E TA G E T Media Blenders AB är i dag den grafiska branschens största aktör inom skräd-
darsydd internutbildning.  Media Blenders AB erbjuder utbildning och konsultation mot grafisk industri.
Utbildning genomförs företrädesvis i företagens egen utrustning. Naturligtvis kan Du plocka ihop pussel
bitarna efter eget behag! Vi ser till att bitarna faller på plats. Exempel på genomförda och aktuella kurser hit-
tar ni på w w w. b l e n d e r s . s e
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P R O D U K T I O N S E KO N O M I Media Blenders AB har genomfört ett antal utbild-
ningar inom området Produktionsekonomi. Övergripande förståelse kring företagets ekonomi, vad betyder
orden resultat och lönsamhet?  Vad har ägare och företag för förväntningar på ekonomin och vilka faktorer
påverkar? Vilka kostnader uppstår vid produktion? Vad är en investering? Vad har materialhantering för bety-
delse? Hur påverkar anställda, d v s företagets humana kapital företagets effektivitet. Kunnig personal till-
sammans med väl använda resurser i maskiner och material är viktiga faktorer för lönsamhet.

O R G A N I S ATION & LEDARSK A PÄven den optimala arbetsplatsen med
kompetenta medarbetare inom alla teknikområden står sig slätt utan god organisation och ledarskap. Att leda
företag i dag innebär att leda människor och deras utveckling!  Kunskaperna inom dessa områden blir aldrig fär-
diga utan måste kontinuerligt uppdateras och utvecklas för att företagandet skall växa! Utbyte av erfarenheter
och stimulans utifrån är viktiga delar i en modern organisation. Våra ledarskapskonsulter har alla bred erfaren-
het av uppdrag i grafiska företag.

A F FÄ R S U TV E C K L I N G Detta sker alltid tillsammans med kunden och helst i längre pro-
cesser där du som kund är mycket delaktig. Vi ser gärna att företaget hittar ett eget ”strategiskt tänk” som kan
hjälpa företaget att skapa ett eget utrymme eller profil på marknaden. Arbetet kan resultera i en affärsplan men
det kan också handla om vissa avsnitt, t ex att vi identifierar företagets värderingar eller bygger upp en vision
som kan lyfta företaget till nästa nivå. Vi hanterar också förändringsprocesser och ser dessa som ett naturligt och
självklart inslag när ett företag vill utveckla sina affärer. För oss är delaktigheten, tilliten och ansvarstagandet av
central betydelse.

K VA L I T ET & MILJÖ Media Blenders har genomfört ett antal utbildningar inom området
kvalitet och miljö.Delmoment kan vara: Att förstå betydelsen och innebörden av kvalitetssäkring, miljöledning
och standardisering. Att ha kunskap om förutsättningar för kvalitetsarbetets och miljöledningens genomfö-
rande. Att öka kunskapen om aktuella kvalitetssäkringssystem för exv. produkter, arbetsmetoder, arbetsmiljö.
Att känna ill kvalitetsstandarden ISO 9000. Att vara medveten om miljöproblem/ miljöhot och en samhäll-
sprocess för hållbar utveckling. Att förstå innebörden av Miljöledningssystem (ISO 14000 och EMAS) och
Miljömärkning enligt Svanen. 

P R E S S Den moderna tryckpressen ställer stora krav på djupare kunskaper om tryckförhållanden och
deras olika parametrar än någonsin förr. Behovet av kunskaper inom papperslära, färgteori och kemi har inte
minskat, tvärtom! Att kunna hantera olika typer av mätinstrument, färg- och fuktbalans är en grundförutsätt-
ning för ett kvalitativt resultat och optimalt utnyttjande av tryckpressen. Media Blenders AB utbildar i ark- och
rulloffset, digitalt tryck och flexografi på alla nivåer. Vi kan erbjuda såväl öppna som företagsanpassade utbild-
ningar där kundens specifika produktionsmiljö styr utbildningsinsatsen fullt ut.

P O S T P R E S S Ett modernt bokbinderi kräver personal med goda kunskaper inom ett antal olika
områden. Här behövs grundläggande kompetens inom t.ex. papperskunskap och maskininställningar.
Specialutbildning inom skärning, falsning, metallhäftning, limbindning etc, skapar goda förutsättningar för
optimala flöden. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar, ofta med leverantörssamverkan, inom bokbinderi-
området. Vi kan även erbjuda skräddarsydda kompetenshöjande insatser inom packsalsområdet. 

P R E P R E S S Dagens prepress-arbete förutsätter kunskap i ett stort antal program och integratio-
nen mellan dem. Kringkunskaper inom filhantering, färgstyrning och olika tryckprocesser är en förutsättning
för ett lyckat resultat. Kunderna, som i dag är helt inne i prepress-arbetet, måste förstå och kunna kommuni-
cera ett stort antal parametrar för att nå ett lyckat resultat!  Vi kan genomföra såväl översiktskurser inom digi-
tal repro som programutbildning och specialistutbildningar i t.ex. färgstyrning.


