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G

öteborgsbaserat företag:

QbiCom i Göteborg har sitt ursprung i att producera snabbhjälpsprodukter för
datoranvändare sedan år 2000 med över 120000 licenser ute och har de senaste åren
utvecklat allt mer bildbaserade produkter och interaktiv support för dessa med syftet
att alla enklare skall kunna redigera och kombinera sitt digitala material. Vi behärskar
sju språk och har lång erfarenhet inom grafisk design och illustration/animation samt
webbaserad interaktiv utbildning.

V

åra erfarenheter & kunskaper:

Ricardo – Art Director med lång erfarenhet inom formgivning, illustration samt animering
Statira – Grafisk formgivarassistent & Originalansvarig med erfarenhet inom design
Carlos – Webbutvecklare och IT-tekniker med bred erfarenhet
Angie – Bloggredaktör på flera språk, marknadsförare i olika sociala medier
Lars – CEO och marknadsansvarig med lång erfarenhet från projektledning

ArtGallery – digitala proffsbilder direkt i egen dator

V

i erbjuder högklassiga bilder och illustrationer framtagna av

grafiska designers som våra kunder enkelt kan köpa och ladda ner
till sin egen dator. Bildfilerna kan kunden redigera/ändra i Word,
PowerPoint eller Photoshop Elements, allt beroende på vilka program
man har tillgång till och hur stora ändringar man vill göra för
att få fram sin personliga prägel.

D

Företag/organisationer
u kan hämta inspiration och kombinera med Dina egna

digitala bilder eller annat material till högst personliga dokument
och utan extra kostnad skriva ut dem i så många exemplar Du
önskar eller skicka som e-post till vilka Du vill.

Konsument (privatpersoner)

TailorMade

V

äldigt många går omkring med idéer om hur deras

marknadsföring, bildutformning och webbsidor ska se ut.

V

i på QbiCom erbjuder interaktivitet med våra kunder

och kan hjälpa Er med det mesta från marknadskommunikation,
dokument, presentationer, animationer, design av webbsidor
till interaktiv utbildning. Vi kan kreativt kombinera text och bilder.

Support – snabbhjälp precis när Du behöver den

I

QuickLib Support visar vi Dig i korta videofilmer hur Du

gör för att kombinera Dina egna foton eller annat digitalt material
med våra bilder och illustrationer. Videoclipen är enkla och
pedagogiska som Du enkelt kan stanna och återupprepa.

V

i vill på ett praktiskt och snabbt sätt hjälpa både de som

kan en del om Word/Writer/Powerpoint/Photoshop Elements, liksom
de som kan mindre, att hitta rätt hjälp till det man vill utföra
i programmen.

Välkommen att kontakta oss via formuläret www.qbicom.se eller på
telefon 031-709 76 00. Du kan även skicka e-post till lars@qbicom.se

