Ett unikt universum – Nordic by Nature
Symbolvärdet i namnet Nordic by Nature är djupare än att Expedit startade sitt långa äventyr i
Norden. För utöver det nordiska ursprunget är Nordic by Nature ett universum som leker med de
stora nordiska fördelarna ren och oförstörd natur, skiftande årstider och funktionalitet kombinerat
med estetik genom användning av sinnesmarknadsföring.
Vårt Nordic by Nature-universum är skapat med finess, överraskningar och expertis. Vi berättar
historien om vår yrkes kunskap med hjälp av sinnesmarknadsföring. Man ska se den nordiska
helheten, höra musiken, röra vid de olika ytorna av metall och trä, känna doften av tallarna och
smaka gourmetölen från Fur Bryghus. Konceptet utgör inte bara ett sätt att kommunicera och
förstå – det är vägen till kundens hjärta och hjärna och skapar mervärde. Nordic by Nature är
en uttrycksform som visar upp vår yrkeskunskap, men det finns oändliga möjligheter till andra
kreationer.
Vi på Expedit har utformat montern med öga för detaljer och skapat en lekfull, innovativ och
kreativ designkonstruktion från A till Ö. Den yttre designen av mässans inbjudande bar med
tillhörande samtalsområden med bord och stolar är en sak. Dessa omges av metallkuber och är
smyckat med en logo av svensk mossa som bildar ett blickfång när man passerar montern. En
annan är de mobila träkorten som står vackert placerade i ett galler mitt på bordet. Uttrycket
förändras när man byter ut korten.
Ytterligare något som kännetecknar Norden är dess skiftande årstider, vilket tar sig uttryck i
belysningen, som skiftar från dagsljus till en varm blåaktig ljussättning på kvällen. Dessutom
leker vi med färgtonerna i vår önskan att besvara frågan: ”How far can you take a simple piece
of wood?”. Genom att måla träet i olika nyanser av grått och behandla det med olja och såpa
bevarar man dess naturliga utseende samtidigt som man framhäver de nordiska årstiderna
med ljusa kontra djupa, mörka toner. I vårt Nordic by Nature-universum visar vi att trä är taktilt
och har oanade användningsmöjligheter.

Ett annat speciellt och nutida element är den lackade metallytan som är ett tydligt exempel på
hur man kan tänka om kring materialens användning. För att få struktur i metallen har vi använt
VeroMetal som är ett hårt metallöverdrag bestående av 95 % metallpuder. Det liknar, känns
som och uppför sig som varmgjuten metall. När det behandlas får det samma karaktär som ett
normalt metallstycke. Med fokus på få element – som verkligen står ut – framhävs den nordiska
enkelheten i det genomförda Nordic by Nature-konceptet. Designen är ärlig, emotionell,
igenkännbar och finputsad in i minsta detalj. Nordic by Nature framstår i sin helhet som en
gemensam berättelse om vår identitet tvärs över avdelningar och landsgränser.
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