TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN

• Vad är TIFF?
• Skribenthjälp
• TIFF träffar

• Prenumerera gratis
• Hemsidan

VAD ÄR TIFF?
Tidningen TIFF utkommer med fyra nummer per år. Den utges
av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten
och distribueras till försvarets instanser, teknisk personal och
berörda industrier m.fl. Syftet är att utbilda och informera
personal som jobbar med teknisk tjänst åt Försvarsmakten.
Första numret kom ut 1967.

SKRIBENTHJÄLP
Vår ambition är att fylla TIFF med intressanta och läsvärda
reportage från vår verksamhet. För att lyckas behöver vi din
hjälp! Dela gärna med dig av dina erfarenheter och
upplevelser från din roll inom verksamheten.
Önskar du hjälp med
skrivandet eller att få
färdigt material publicerat?
Kontakta
Anders Svakko, redaktör
Telefon: 08-782 64 00,
E-post: anders.svakko@fmv.se

TIFF TRÄFFAR

Vi frågade några personer
som blivit intervjuade till
TIFF TRÄFFAR
TIFF träffar-reportage, vad dom
tyckte om processen.

”Det var trevligt att få träffa och samarbeta
med både journalist och fotograf. Folk är nöjda
med att flygvapnet exponeras och det tekniska
skrået får heder för sitt arbete”.
Håkan Brandt, Handläggare Export

TIFF TRÄFFAR

”Utforma innehållet med reportageteamet
fungerade utmärkt. Bra respons från kollegor och kompisar som hört av sig efter
att ha läst artikeln, ett bra sätt att lyfta
fram teknikertjänsten”.
TIFF TRÄFFAR
Roger Saxin,
Svenska supportgruppen Tjeckien

”Jättebra killar som är lättsamma att
jobba med, innehållsrikt reportage”.
Urban Rosberg, Crew chief,
Pápa Air Base, Ungern

Vill du att vi besöker verksamheten
där du jobbar och gör ett reportage
– redaktionen tar tacksamt
emot förslag.
”Bra reportage som var nyanserat,
smidig process”.
Roland Truedsson, produktionsledare

Kontakta
Anders Svakko, redaktör
Telefon: 08-782 64 00,
E-post: anders.svakko@fmv.se

HEMSIDAN
För att möta framtidens behov har vi startat upp
en hemsida – tiff.mil.se
Visste du att på hemsidan …
… läser du samtliga TIFF:s utgåvor från 1967
… får du information om kommande arrangemang
… hittar du reseberättelser från TIFF träffar

tiff.mil.se

GRATIS PRENUMERATION
TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras
kostnadsfritt till försvarets instanser, teknisk personal
och berörda industrier m.fl.
Är du intresserad av ett exemplar, kostnadsfritt?
Kontakta
Anneli Gunhardson
Telefon: 013-23 17 84
E-post: anneli.gunhardson@saabgroup.com

