
Konsept/Consept
Usynlig. Kritisk
Invisible. Critical

Bevis/Brand Proof
Løser virkelige problemer

Real life problem solver

Forskning og utvikling
Research and development

Hurtig og fleksibel produksjon
Fast and flexible production

Sertifisert kvalitet
Certified quality

Lav livsløpskostnad
Low lifetime cost

Løfte/Brand Promise
Riktig tetning, til avtalt tid

The right seal, on time

Posisjon/Position
Direkte tilgang til ledende eksperter

Direct access to leading experts

Målgruppe/Target audience
Konstruere og muliggjøre robuste systemer med høy ytelse

Utvikling | Standard
Build and enable robust, high performing systems

Development | Standard

Fokusert
Focused

Profesjonell
Professional

Samarbeidsvillig
Cooperative

Ekspertise
Expertise

Pålitelighet
Commitment

Fremdrift
Progression

Misjon/Mission
Utvikle og produsere avanserte tetningsløsninger for krevende, industriell bruk

Develop and produce advanced sealing solutions for demanding industrial applications

Visjon/Vision
Det sterkeste leddet i kjeden
The strongest link in the chain

Personlighet/Personality

Verdi/Value
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Det er detaljene som teller
It's all in the detalis

Sealed by Seal

Etter 25 år med jevn vekst, er Seal Engineering mer ambisiøs enn noen gang før. Fra å konkurrere i et lokalt MRO- 
marked, sikter vi nå mot et internasjonalt OEM marked, der levert verdi, tjenestekvalitet og langsiktige relasjoner står helt 
sentralt.

For å nå våre forretningsmål blir merkevarebygging og kommunikasjon viktige bidragsytere. Derfor 
har vi utviklet en merkevarestrategi. 

Merkevarebygging handler om hvordan andre oppfatter oss og setter pris på oss, ut fra hvem vi faktisk er og det vi ønsk-
er å bli. I denne strategien tydeliggjør vi hvem vi er som selskap, hva vi står for, hvordan vi ønsker å bli oppfattet, hvem vi 
er til for, hva vi leverer og hvilken historie vi skal fortelle. 

Å definere disse størrelsene er nødvendig for å legge til rette for sammenhengende og konsistente beslutninger og 
kommunikasjon. Strategien er gyldig så lenge den gir mening. En merkevarestrategi er å betrakte som et rammeverk, 
som sikrer retning, samtidig som den ivaretar behovet for å kunne improvisere og være kreativ i det daglige arbeidet. 
Alle er ansvarlige for å gjøre sitt beste med å omsette strategien i handling.

Vår merkevarestrategi
Our Brand Strategy

Over 25 years of steady growth, and Seal Engineering is more ambitious than ever before. From competing in a local market 
where MRO has been a key driver, we now look at an international OEM market where value delivered, quality of service and 
long term customer relationships are essential.

To reach our business goals we see branding and communication as important contributors. That's why we have 
developed a brand strategy. 

Branding is about how others see us and value us, based on who we actually are and where we want to go. In this strategy we 
clarify questions like who we are as a company, what we stand for, how we would like to be perceived, for whom we exist, what 
we deliver and the story we are to tell. 

To define these qualities, it is vital to make coherent and consistent decisions and messaging. The strategy is valid as long as it 
makes sense and does the job it is supposed to. A brand strategy must be seen as a framework, which ensures direction, while 
still maintaining the everyday need to improvise and to be creative. We are all responsible to bring the strategy to life and to 
invest our best efforts to make it happen.

Dette er den såkalte BSS - Brand Strategy Synopsis - dvs. en korteversjon. Den fulle rapporten kan finnes på O:\Markedsføring

This is a short version, called BSS - Brand Strategy Synopsis - full report at O:\Markedsføring


