REFERENS - VRETA KLUSTER - BILDMANÉR (HÖSTEN 2019)

BESKRIVNING AV OCH SYFTE MED PROJEKTET
Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och en resurs som
bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt
inom de gröna näringarna i Östergötland.
Klustret arbetar inom åtta temaområden. Dessa är: Förnybar
energi, Häst, Jordbruk, Lantbrukets djur, Mat, Skogsbruk,
Trädgård och Vattenbruk. Inom temaområdena pågår ständigt olika utvecklingsprojekt där Vreta Kluster erbjuder stöd
i affärsutveckling, teknikutveckling, utbildning mm. Företag
kan även hyra kontor och ha konferenser på Vreta Kluster.
Uppdrag för Envima
Vreta Kluster gav Envima uppdraget att skapa ett bildmanér
som kan fånga upp och beskriva all den verksamhet som
pågår. Manéret ska på ett enkelt och flexibelt sätt kunna användas i allt från presentationer till trycksaker och hemsida.

RESULTAT AV PROJEKTET
Eftersom Vreta Klusters arbete i projekten ofta ligger tidigt
i processen valde Envima att använda just ”den snabba
skissen” som bärande del i bildmanerét. Ruffa pennteckningar ritas för symboler, ikoner och illustrationer. Dessa kan
läggas ovanpå och kombineras med foto. Kombinationerna
går enkelt att förnya allt eftersom behoven förändras. Bilder
och illustrationer kan användas var för sig eller tillsammans i
otaliga varianter,

HEMSIDA

GODA EXEMPEL FÖR
MER ÖSTGÖTSK MAT
- SÅ NÅR VI MÅLEN I ÖSTERGÖTLANDS LIVSMEDELSSTRATEGI

Kontakta Mikael Larsson om ni vill ha mer utförlig
information om projektet eller är intresserade av andra
kommunikationslösningar.
Tel: 0768-31 39 31
mikael.larsson@envima.se
SÖKER DU EXTRA NÄRING TILL DIN
KONFERENS ELLER DITT ARBETSMÖTE?

BROSCHYR
ILLUSTRATIONER

”

På Vreta Kluster finns allt du behöver för ett hållbart arbetsmöte. Och vi kan
krydda ditt möte med nya perspektiv. Ett kort föredrag från någon av våra
experter kan inspirera er att gå i en riktning ni inte hade sett. Kanske kommer
ni på lösningen ni aldrig hade tänkt. Eller så får ni helt enkelt lite mer kunskap
om hur vi kan leva hållbart på den här planeten.
Och det är ju inte så bara.

AFFISCH

Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och vårt arbete sker mestadels
tidigt i processer. Envimas bildmanér fångade upp precis det vi vill
kommunicera till våra intressenter. Att manerét så enkelt går att
variera efter behov gör det mycket användbart.
HELENE OSCARSSON, VD VRETA KLUSTER
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