Ainutlaatuinen Nordic by Nature -kokonaisuus
Nordic by Nature -nimeen kätkeytyy syvempi symboliarvo kuin se, että Expeditin toiminta on
alkanut Pohjoismaissa. Nordic by Nature on paitsi pohjoismainen myös universaali. Se perustuu
Pohjolan vahvuuksiin: puhdas luonto, vuodenaikojen vaihtelu, toimivuus ja esteettisyys osana
markkinointia aistien kautta.
Osaamiseen perustuva Nordic by Nature -kokonaisuutemme sisältää hienouksia ja
yksityiskohtia. Kerromme ammatillisen osaamisemme historian käyttämällä aisteihin vetoavaa
markkinointia. Pohjoismainen kokonaisuus on nähtävä, musiikki kuultava, erilaisia metalli- ja
puupintoja kosketettava, havupuiden tuoksu on tunnettava sekä Fur Bryghusin pohjoismainen
gourmet-olutta on maistettava. Konseptissa on kyse enemmästä kuin kommunikaatiosta ja
ymmärtämisestä. Se on tie asiakkaiden sydämeen ja aivoihin, jotta luodaan lisäarvoa. Nordic
by Nature on ilmaisumuoto, jossa osaamisemme pääsee oikeuksiinsa. Sitä voi muunnella
loputtomasti.
Expedit on yksityiskohtien hallitsemisen avulla saanut aikaan legendaarisen, innovatiivisen
ja luovan muotoilukokonaisuuden, joka esitellään messuosastolla. Se näkyy houkuttelevassa
baarissa pöydistä ja tuoleista koostuvine keskustelualueineen. Ne rajautuvat metallisiin
kuutioihin. Osastoa koristaa ruotsalaisesta jäkälästä tehty logo, joka vangitsee ohikulkijoiden
katseet. Uraan pöydän keskelle on asetettu siirrettäviä puisia kortteja. Ilmettä voidaan muuttaa
vaihtamalla ne.
Vuodenaikojen vaihtelu on tyypillistä Pohjoismaille. Se näkyy valaistuksessa. Kirkas
päivänvalo vaihtuu lämpimäksi siniseksi, kun saapuu ilta. Värien leikki ilmentää haluamme
päästä vastaamaan kysymykseen: “How far can you take a simple piece of wood?” Kun puu
maalataan harmaan eri sävyillä sekä käsitellään öljyllä ja suovalla, sen luonnollinen ilme säilyy
ja saadaan aikaan yhteys Pohjoismaiden vuodenaikoihin, joissa vaaleat, syvät ja tummat sävyt
vuorottelevat. Nordic by Nature -kokonaisuutemme avulla osoitetaan, kuinka hienovaraista puu
lukemattomine käyttömahdollisuuksineen on.

Myös lakattuihin metallipintoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ne ovat selkeä esimerkki
materiaalien valinnasta käyttökohteen mukaan. Juuri oikean rakenteen saamiseksi
metallipintaan olemme käyttäneet VeroMetal-pinnoitetta. 95 % siitä on metallijauhetta. Se
muistuttaa kuumavalettua metallia, tuntuu siltä ja käyttäytyy kuin se. Kun sitä käsitellään,
saadaan aikaan samanlaiset ominaisuudet kuin tavallisella metallikappaleella on. Alkuperäinen
Nordic by Nature -konsepti pysyy pelkistettynä, kun keskitytään vain muutamaan elementtiin
ja pitäydytään niissä. Muotokieli on rehellistä, tunteisiin vetoavaa, perusteellisesti harkittua ja
viimeiseen saakka pelkistettyä. Nordic by Nature kertoo identiteetistämme osastojen ja maiden
rajojen yli.
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