Et unikt Nordic by Nature-univers
Symbolverdien i Nordic by Nature-navnet stikker dypere enn at Expedit startet sitt årelange
eventyr i Norden. For i tillegg til å ha en nordisk opprinnelse, er Nordic by Nature et univers som
leker med Nordens store fordel av ren og uberørt natur, de skiftende årstidene og funksjonalitet
kombinert med estetikk gjennom bruk av sansemarketing.
Vår Nordic by Nature-univers er skapt med finesse, overraskelser og ekspertise. Ved bruk
av sansemarketing forteller vi historien om vår faglige kunnskap. Man skal se den nordiske
helheten, høre musikken, ta på de ulike overflatene i metall og tre, dufte furutrærne og smake
på nordisk gourmetøl fra Fur Bryghus. Konseptet er ikke bare en måte å kommunisere og forstå
på – gjennom å skape merverdi er det veien til kundens hjerte og hjerne. Nordic by Nature er
én uttrykksform som uttrykker fagkunnskapen vår, men muligheten for andre kreasjoner er
uendelige.
Med sans for detaljer har vi i Expedit skapt en lekende, innovativ og kreativ designkonstruksjon
fra A til Å i utformingen av standen. Én ting er den ytre designen av messens innbydende bar
med tilhørende samtaleområder med bord og stoler. De er innrammet av metallkuber og
utsmykket med en logo laget av svensk lav som fremtrer som blikkfang når man passerer
standen. Noe annet er de mobile trekortene som er flott plassert i en rille midt på bordet.
Kortene kan skiftes ut, og dermed har man stor frihet til å endre uttrykket.
Et annet kjennetegn fra Norden er de skiftende årstidene, noe som kommer til uttrykk gjennom
belysningen som skifter fra dagslys til en varm blålig lyssetting om kvelden. I tillegg lekes det
med fargetonene i vårt ønske om å svare på spørsmålet: «How far can you take a simple piece
of wood?» Ved å male treet i ulike nyanser av grått og gi det en olje- og såpebehandling bevarer
man den naturlige fremtoningen samtidig som årstidene i Norden underbygges gjennom lyse
kontra dype og mørke toner. I Nordic by Nature-universet illustrerer vi hvordan tre er taktilt og
har uante bruksmuligheter.

Et annet bemerkelsesverdig og aktuelt element er metalloverflaten med lakk som er et
tydelig eksempel på å tenke gjenbruk av materialer. For å oppnå struktur i metallet har vi
brukt VeroMetal, som er et hardt metallbelegg bestående av 95 % metallpudder. Det ligner
på, kjennes ut som og opptrer som hot-cast-metall. Når det blir behandlet, oppnår resultatet
de samme karaktertrekkene som et vanlig metallstykke. Med fokus på få elementer – som
fremstår knivskarpt – blir man blendet av den nordiske enkelheten i det gjennomførte originale
Nordic by Nature-konseptet. Designen er ærlig, emosjonell, gjenkjennbar og finpusset til
fingerspissene. Nordic by Nature fremstår overordnet som en felles fortelling om vår identitet
på tvers av avdelinger og landegrenser.
Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Anne Østrup Hansen
International Marketing Manager
+45 27 775 233

Christina Legaard Dreyer
International Communications Coordinator
+45 27 775 359

Anne.Hansen@expedit.dk

Christina.LegaardDreyer@expedit.dk

Foto – Nordic by Nature, Expedit

