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Bakgrunn Det er ingen tradisjon i norsk 

revisjonsbransje for å bruke 

profesjonell design og markedsføring 

for å differensiere seg.

Konsekvensen er at «alle» revisjons-

bedriftene likner på hverandre.

Plutselig endret forutsetningene seg. 

1. juni 2011 fjernet myndig-

hetene revisjonsplikten for de 

minste virksomhetene i Norge. 

Med et pennestrøk forsvant 

1,5 milliarder kroner bort fra 

markedet for de mellomstore 

revisjonsbedriftene.

Konsekvensen er markant økt 

konkurranse, pris- og marginpress 

samt ledig kapasitet i revisjons-bran-

sjen.



Vi søker etter deg 
som er engasjert, 
faglig dyktig og har 
en utpreget 
serviceinnstilling. 

Vi kan tilby gode 
karrieremuligheter, 
spennende klienter 
og et godt arbeidsmiljø. 

Kjelstrup & Wiggen er 
et revisjonsselskap som 
har spesialisert seg på 
eierdrevne bedrifter. 
Vi er representert 
i de fleste bransjer og 
arbeider med noen av 
Norges mest profilerte 
investorer.
 
Høy faglig kvalitet, 
god service og korte 
beslutningsveier 
er vårt hovedfokus. 
Vi holder til i hyggelige 
lokaler, sentralt ved 
Nationaltheatret.

www.k-w.no

Ta kontakt med
Hanne Helena Karlsen
HR ansvarlig

tel:      23 11 42 18
mob:  482 73 256 
epost: hhk@k-w.no
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«Kjelstrup & Wiggen er et mellomstort 
revisjonsfirma som har spesialisert seg 
på eierdrevne og familieeide bedrifter. 
Vårt hovedfokus er faglig kvalitet, høy 
grad av service og god tilgjengelighet.»
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StatSau t Or ISert r e V ISOr

TIDLIGERE PROFIL



Utfordring I et marked hvor alle revisorer kom-

mer fra de samme skolene, forhold-

er seg til de samme revisjonsreglene, 

posisjonerer seg likt og leverer de 

samme produktene: Hvordan kan 

Kjelstrup & Wiggen differensiere seg 

fra alle andre?



Løsning Kjelstrup & Wiggen utvikler et totalt 

annerledes kommunikasjons-

konsept og redesigner hele

virksomheten.





Konseptbeskrivelse Gjennom konseptet, “Ser du 

historien bak tallene, eller tall-

ene bak historien”, skal Kjelstrup & 

Wiggen argumentere for og danne 

refleksjon rundt merkevareløftet ”Råd 

og revisjon. Nært og profesjonelt.”

Konseptet og designet tar utgangs-

punkt i revisjonens kjerne – 

forretning og tall.

På en lettfattelig, moderne og le-

ken måte skiller konseptet og desig-

net seg fra konkurrentene uten å ofre 

den troverdighet revisjonsbedriftene 

er avhengig av. Ved hjelp av svart og 

rødt som bærende profilfarger 

skaper sterk tilknytningen til regnskap 

og tallerbeid. Ved å bruke store illus-

terte tall klarer man å formidle bud-

skapet om historien bak tallene. 

Konseptet leker med tall på en 

befriende og litt overraskende måte.

Konseptet bruker rare tall, 

morsomme tall, tallenes historie, 

aktuelle tall, vovede tall og 

sterke tall.

Konseptet legger like stor vekt på 

rådgivning som revisjon. Lekenheten 

i designet vil underbygge nærhet, 

personlighet, menneskelighet og 

åpenhet.



LOGO



Ser du ingenting, eller uendelige muligheter? 
Bak ethvert tall skjuler det seg en historie. Null, for eksempel, ble oppfunnet av den indiske matematikeren 
Brahmagupta drøyt 600 år etter Kristus, eller etter år null om du vil. Oppdagelsen og forståelsen av null ble 
nøkkelen til vårt moderne tallsystem. Dessuten er dette tallet rett og slett en forutsetning for å behandle 
begreper som gjeld og underskudd på en matematisk måte. 

I K+W liker vi både null og alle andre tall. Og Brahmagupta er en helt! Dessuten liker vi å jobbe i små team 
som gir nærhet til kundene våre. Da kan vi gi rask respons, følge med på nye muligheter og gi gode råd. 
Ring oss på 23 11 42 00, så forteller vi mer om hvordan vi jobber. www.k-w.no

Kjelstrup & Wiggen Råd og revisjon
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ANNONSER HELSIDE

Ser du historien bak tallene, eller tallene bak historien? 
Hvor gammel blir du i år? Legg til de to siste sifrene i fødselsåret ditt. Hva blir svaret? Nettopp! Svaret blir det 
samme for alle som er født før år 2000. Festlig, ikke sant? I K+W synes vi tall er fascinerende. De kan fortelle 
spennende historier hvis du bare vet hvordan du skal lese dem. 

Vi ser gjerne på tallene dine også. Bare ring oss, på 23 11 42 00, så forteller vi mer om hvordan vi jobber. 
For eksempel liker vi å jobbe i små team som gir nærhet til kundene våre. Da kan vi gi rask respons, 
følge med på nye muligheter og gi gode råd. www.k-w.no
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ANNONSER HELSIDE

Noen tall har mer å fortelle enn andre 
Det var det året som ga navn til en hel generasjon. Hippiekulturen blomstret og Beatles sang Hey Jude. 
Vietnam-krigen ble avblåst og Tsjekkoslovakia invadert. Dr. Barnard gjennomførte den første hjerte-
transplantasjonen som ikke tok livet av pasienten, og Apollo 8 rundet månen. I Slottsparken gikk 
politiet på revejakt, mens våre naboer over gaten, Sonja og Harald, forlovet seg. Det ble funnet 
olje i Nordsjøen og Norge fikk endelig postnummer. 

K+W ble etablert først 22 år senere, men Cecilie Tronstad, en av våre 43 medarbeidere ble unnfanget 
i det herrens år 1968. Kom innom, så kan du få hilse på Cecilie og høre mer om hvordan vi jobber 
med råd og revisjon i K+W. Eller ring oss på 23 11 42 00. www.k-w.no 
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ANNONSER HELSIDE

Ser du en vinner, eller bare et lite tall? 
I K+W elsker vi tall, både små og store. Vi liker de sorte bedre enn de røde, men aller best liker vi de tallene 
som står akkurat der de skal stå, rakrygget og godt forankret i virkeligheten. Vi kan ikke fordra tall som 
prøver å være noe mer enn de faktisk er. 

Vår erfaring er at selv de mest unnselige små tall kan skjule spennende historier. Det gjelder bare å lytte til 
hva de har å si, og forsøke å forstå dem. Bare ring oss på 23 11 42 00, så får du høre mer om hvordan vi 
jobber i små team som gjør det mulig å gi rask respons, følge med på nye muligheter og gi gode råd.
www.k-w.no
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ANNONSER HELSIDE

Se etter historien bak tallene
I K+W synes vi tall er fascinerende. Vi er tross alt et revisjonsfirma. Det finnes tørre tall, men de fleste er 
saftige og fulle av spennende historier. Vår enkle filosofi er at bak ethvert tall skjuler det seg en historie. 
Det gjelder bare å lytte til tallenes tale. 

K+W er 21 år i år. Vi ble etablert i ‘90, det året da Nelson Mandela ble satt fri og Gorbatsjov fikk fredsprisen. 
I dag er vi 6 partnere og 43 engasjerte medarbeidere i våre kontorer i Henrik Ibsens gate 20 i Oslo. 
Vil du høre mer om hvordan vi jobber kan du bare ringe 23 11 42 00. www.k-w.no
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Navn Navnesen
Tittel

navn@k-w.no 
M + 47 00 00 00 00
T + 47 23 11 42 00

Henrik Ibsens gate 20
NO-0255 Oslo
www.k-w.no

Tallet null

Visste du at tallet null ble oppfunnet av den 
indiske matematikeren Brahmagupta drøyt 
600 år etter Kristus? 

Tallet fire

Bak ethvert tall skjuler det seg en historie.

Tallet åtte

I matematikken er et liggende åttetall 
symbolet for uendelig…

Tallet en

Ser du en vinner, 
eller bare et lite tall?

Tallet fem

- Chanel No. 5, of course, svarte Marilyn 
Monroe da hun ble spurt om hva hun 
hadde på seg når hun sov.

Tallet ni

Ifølge gamle tradisjoner symboliserer tallet ni 
blant annet enhet, helhet, universalitet, suksess, 
himmelens og englenes tall, det jordiske 
paradiset, den nye tidsalder. Intet mindre …

Tallet to

Ser du en evig toer,
eller en potensiell vinner?

Tallet seks

Hva sier din sjette sans til dette?

Tallet tre

Alle gode ting er tre. Det er noe alle vet.

Tallet syv

Er det tilfeldig at så mange har sju
som sitt lykketall? 

VISITTKORT

INDIVIDUELL NAVNESIDE SERIELLE BAKSIDER
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BROSJYREMATERIELL

Kjelstrup & Wiggen Råd og revisjon

Bak ethvert tall skjuler
det seg en historie

www.k-w.no
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NO-0255 Oslo

Ser du ingenting, eller uendelige muligheter? 
Bak ethvert tall skjuler det seg en historie. Null, for eksempel, ble oppfunnet av den indiske matematikeren 
Brahmagupta drøyt 600 år etter Kristus, eller etter år null om du vil. Oppdagelsen og forståelsen av null ble 
nøkkelen til vårt moderne tallsystem. Dessuten er dette tallet rett og slett en forutsetning for å behandle 
begreper som gjeld og underskudd på en matematisk måte. 
I K+W liker vi både null og alle andre tall. Og Brahmagupta er en helt! Dessuten liker vi å jobbe i små team 
som gir nærhet til kundene våre. Da kan vi gi rask respons, følge med på nye muligheter og gi gode råd. 

K+W er et revisjonsfirma med klienter i SMB-mark-
edet. Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, 
men vi leverer også et bredt spekter av råd og 
tjenester nært knyttet opp til rollen som revisor. 
Vårt mål er å levere

•	 Høy	kvalitet
•	 God	service
•	 Merverdi

K+W kvalitet

Høy kvalitet sikrer vi gjennom å ansette kompetente 
og faginteresserte medarbeidere med høy utdannelse. 
Gjennom våre arbeidsmetoder og kvalitetssikrings-
rutiner sikrer vi at arbeidet som leveres har ønsket 
kvalitet. Med videreutdanningsprogrammer tilpasset 
den enkelte medarbeider sørger vi for at kompetansen 
til enhver tid er oppdatert.

K+W service

Hos oss handler god service om personlig kontakt 
og nærhet til klienten ved en åpen og direkte dialog. 
Vi etterstreber alltid levering til rett tid, tilgjengelighet 
og korte beslutningsveier. Vår rolle som revisor og 
rådgiver kombineres med god service og 
kommunikasjon.

K+W merverdi

En revisor i K+W er også en rådgiver. Hos våre SMB-
klienter er det naturlig at revisor også fungerer som 
en sparringspartner. Gjennom nær og personlig 
kontakt, både gjennom revisjonsarbeidet og for 
øvrig, kan vi bistå med skatte- og avgiftsråd, innspill 
til rutiner og disposisjoner etc. Vår nyhetstjeneste på 
e-post og web gir innspill på hva som skjer og hva 
det er lurt å passe på.

Vi	i	K+W	liker	å	jobbe	i	små	team	som	gir	nærhet	til	
klientene	våre.	Da	kan	vi	gi	rask	respons,	følge	med	
på	nye	muligheter	og	gi	gode	råd

K+W tjenester

K+W tilbyr alle revisjons- og revisjonsrelaterte tjenester: 
ordinær revisjon, forenklet revisjon, øvrige attestasjons-
tjenester og revisorutarbeidet regnskap. I tillegg tilbyr 
vi skatte- og avgiftsbistand, utarbeidelse av ligning-
spapirer for selskaper og privatpersoner, regnskaps-
bistand og utarbeidelse av årsregnskap og andre 
tjenester nært knyttet opp til vår rolle som revisor.

K+W klienter

K+W har klienter i de fleste bransjer, bl.a. advokat-
firmaer, investeringsselskaper, shipping, industri, IKT, 
eiendom, varehandel, foreninger, stiftelser og  
organisasjoner.  Klientenes størrelse varierer fra 
mindre bedrifter til større foretak, også børsnoterte 
selskaper. Vår gjennomsnittsklient har fra 10 til 50 
ansatte og noen titalls millioner i omsetning. De fleste 
er eierdrevet, noe som innebærer at vi har nær  
kontakt med aksjonæren som også er aktiv i driften  
av sitt selskap.

K+W personell

K+W eies og drives av 6 partnere. Vi er i overkant av 
40 medarbeidere. Alle har bakgrunn fra høyskole 
med revisjon, siviløkonom eller Master i Revisjon 
og Regnskap (MRR). Nær halvparten av oss er enten 
statsautoriserte eller har gjennomført MRR. Våre team 
er normalt bygget opp med en partner, en manager 
og en eller flere medarbeidere. Vi tar godt vare på 
våre medarbeidere og har lav turnover som sikrer våre 
klienter kontinuitet fra år til år.

K+W+HLBI

For klienter som har virksomhet over landegrensene 
kan vi tilby et nettverk med uavhengige revisjons- 
firmaer i mer enn 100 land, som tilbyr de samme 
tjenester som vi kan tilby. Se www.hlbi.com.

Kontakt K+W

For mer informasjon, ta kontakt med oss på
tlf 23 11 42 00 eller besøk oss på www.k-w.no

K+W
råd og revisjon

Kjelstrup & Wiggen Råd og revisjon

Bak ethvert tall skjuler
det seg en historie

www.k-w.no

Kjelstrup & Wiggen AS
Statsautoriserte revisorer

Henrik Ibsens gate 20
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MESSESTAND

Ser du ingenting, 
eller uendelige muligheter? 

Bak ethvert tall skjuler det seg en historie. 
Null, for eksempel, ble oppfunnet av den 
indiske matematikeren Brahmagupta drøyt 
600 år etter Kristus, eller etter år null om 
du vil. Oppdagelsen og forståelsen av null 
ble nøkkelen til vårt moderne tallsystem. 
Dessuten er dette tallet rett og slett en 
forutsetning for å behandle begreper 
som gjeld og underskudd på en 
matematisk måte. 

I Kjelstrup og Wiggen liker vi null. 
Og Brahmagupta er en helt! 
Dessuten liker vi å jobbe i små team som 
gir nærhet til kundene våre. Da kan vi 
være raske på labben, følge med på 
nye muligheter og gi gode råd.

Kjelstrup & Wiggen Råd og revisjon

www.k-w.no



BINGOBRETT INTERNLANSERING

3,14 17    7 43

9 4 3 31

36,9 12 FRI 30

90 21 28 68
26 111 18 0 16

B•I•N•G•O
FÅR DU 5 TALL I REKKE 

VANNRETT ELLER LODDRETT
SKRIK UT!

                            

Utviklingen av den nye profilen var ukjent 
for de fleste ansatte i Kjelstrup & Wiggen. 

Ny profil ble lansert internt i K+W under 
en bingokonkurranse.


