
TIPS! 
Passa på 

att göra uttag till 
fler kanaler från 

årsredovisningens 
content. Native-

kampanj 
utifrån de bästa 

casen?

Och så var det dags igen. Knappt har styrelsen signe-
rat förra årets års- och hållbarhetsredovisning innan 
nästa produktion ska dras igång. Årsredovisningen kan 
vara tungrodd, hur bra process ni än har. 

Vi har hjälpt ett flertal företag, antingen med hela 
produktionen från strategisk workshop till slutleverans, 
eller med enskilda insatser i processen som projekt-
ledning eller textproduktion. Vi gillar utmaningen som 
årsredovisning innebär. 

Vilka är vi då? Vi är projektledare, skribent, redaktör 
och strateg i ett. Vi har flera grafiska formgivare och 
originalare i vårt nätverk och skräddarsyr team utifrån 
kund och projekt. Vi har erfarenhet från strategisk  
hållbarhetskommunikation och samarbetar med håll-

barhetsbyråer för arbete med väsentlighetsanalys,  
GRI-rapportering med mera. Vi är vana vid omfattande 
korrekturhantering i exempelvis ControlPrint.

Flera av våra kunder beskriver oss som en förlängning 
av den egna kommunikationsavdelningen. Vi tror att det 
beror på att vi är flexibla och tillgängliga. Vi är varken 
den ensamma frilansskribenten eller den stora byrån, 
utan någonstans mittemellan. Med oss blir det kost-
nadseffektivt – ni får både kontinuitet och kompetens  
i ett slimmat team.

Vill du veta mer? Kontakta oss! 
Sara Marczak sara@mzk.se  070 – 891 55 54

Stina Ramström stina@mzk.se  073 – 366 12 89

Marczak Communications är en liten 
kommunikationsbyrå med stor kapaci-
tet. Vi erbjuder textproduktion, grafisk 
formgivning, konceptutveckling och 
contentstrategi. Vi producerar även 
film såsom varumärkesfilmer, rekry-
teringsfilmer och utbildningsfilmer. 
Några av våra kunder är Storstockholms brandförsvar, 
H&M Group, Rikshem och Försvarshögskolan.

SARA MARCZAK är i grunden journalist och har arbetat  
som reporter på TT, Aftonbladet och SVT. Hon har även varit 
kommunikatör på Svenska Filminstitutet och konsult på 
Åkesson & Curry. Idag driver hon Marczak Communications AB 
som bland annat producerar årsredovisningar. Sara var 2019 
projektledare för Rikshems års- och hållbarhetsredovisning, 
hon har även varit skribent för bland annat Getinge och 
Swedfunds årsredovisningar. SARA@MZK.SE

Låt oss producera er årsredovisning!

STINA RAMSTRÖM är i grunden civilekonom. Hon har arbetat 
på employer branding-företaget Universum samt contentbyrå-
erna Åkesson & Curry och Chimney. Stina har mångårig erfa-
renhet av årsredovisningsproduktion och finansiell kommuni-
kation, både från byrå och som frilans. Stina har 2015–2019 
projektlett Nordeas årsredovisning och hållbarhetsrapporter. 
Bland tidigare uppdragsgivare finns Migrationsverket, Svea-
skog och Teracom. STINA@MZK.SE
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