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designpris: "Otroligt
hedrande"
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Nordiq fick pris i klassen "Event – Visual Merchandising". - Foto:
Pressbild

Fick prestigefull utmärkelse i
Stockholm.
2 personer har reagerat på denna nyheten

Arkitektbyrån Nordiq, med kontor i Trekanten,
prisades när Svenska Designpriset delades ut
på en gala i Stockholm.
Man fick guldmedaljen i klassen "Event – Visual
Merchandising" för sitt jobb med projektet "Det
femte elementet" åt Häradssparbanken i
Mönsterås.
ANNONS

Juryn ansåg att det var ett "befriande jordnära
designkoncept som brände till, sköljde över och
till sist blåste oss alla av jurystolarna".
– Vi är otroligt hedrade av utmärkelsen och av
juryns motivering. Det är en bekräftelse på att
konceptets budskap nått fram, säger John
Eriksson, Creative Director på Nordiq.
Konceptet med det femte elementet handlar
om ekonomi, att lyfta fram att det behövs för
balans och livskvalitet. En annan viktig del i
kampanjen var närheten till kunden och
bygden.

– Det känns fantastiskt att den vision vi haft nu
konkretiseras och får bekräftelse på riksnivå.
Det stärker oss i vårt arbete framåt och sätter
Mönsterås på kartan, säger Stefan Ohlson, vd
och representant från Häradssparbanken i
Mönsterås.
Svenska designpriset ges ut av Batteri
Kommunikation AB. I varje klass delas en
guld- och silvermedalj ut. Samtliga vinnare
presenteras på deras hemsida.
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Har funnits i nästan 20 år.
+
I nästan 20 år har skobutiken Arnolds skor
funnits mitt i centrala Kalmar i Gallerian.
Skobutiken har länge riktat in sig på de senaste
trenderna och haft flera märkesskor. Bland
annat Fred Perry, Dr. Martins, Lacoste och så
vidare.
Sedan tidigare stod det klart att Butik Inreda,
som var i samma lokaler som Arnolds Skor i
Gallerian upphört.

ANNONS

LÄS MER: KLART: Central butik upphör
Och nu kommer även Arnolds Skor att upphöra.
Den 13 juni började utförsäljningen av skorna
och inom de närmsta månaderna kommer
butiken att upphöra helt.
Personalen har avböjt att kommentera butikens
avveckling och hänvisar till ägaren Stig
Johansson, som säger att det beror på
personliga skäl.
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