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Projekt Arkipelagrutten byter identitet
– Välkommen till ARK56!
Resmålet Arkipelagrutten får nu sitt slutgiltiga namn och utseende. ARK56 – det är
namnet för de leder för vandring, cykling och kajak genom Blekinge som är tänkta att marknadsföras
både inom Sverige och internationellt som en reseanledning i Sverige.
Till ARK56 finns även en varumärkesprofil och design som är färdig att sjösättas.
Projektledaren för Arkipelagrutten/ARK56,
Simone Wenzel, är nöjd med resultatet.
- Det känns bra, namnet och logotypen
kommunicerar något unikt, vilket skärgården och
Blekinge Arkipelag verkligen är med sina
oexploaterade natur- och kulturvärden.
Enkelheten speglar det och fungerar också bra
internationellt. Alla är nöjda med resultatet och
vi kan nu jobba vidare!
Namnet härstammar från ordet arkipelag och var
lederna finns, på den 56:e breddgraden. Genom
att vara kort, enkel, tidlös och internationell
skapas en identitet att marknadsföra och utveckla
på lång sikt – precis som det är tanken med
projektet.
Leif Wictorén, Länsturismchef, har varit delaktig i processen och är hoppfull.
- Blekinge har saknat något som det här. Ett varumärke som överskrider kommungränser och fokuserar på
vad besökaren kan göra gör hela regionen mer attraktiv. Det är ett väl genomfört arbete. Många satsningar
drar nu åt samma håll, varav ARK56 är en. Ju mer vi arbetar tillsammans över kommungränserna ju mer
lyfter vi hela Blekinges besöksnäring.
Varumärkesprofilen kommer lägligt eftersom andra processer i projektet nu når mer konkreta faser där
ledmarkeringar och skyltar för lederna och app är i skeden där de ska få sina fysiska utseenden.
Besök gärna ark56.se för att se mer av ARK56 - och fyll där i din mailadress för att inte missa några nyheter
framöver! Du kan också följa ARK56 på Facebook och på Instagram.
För mer information, kontakta:
Simone Wenzel, projektledare
simone@blekingearkipelag.se
+46(0)70 010 15 76

Biosfärområde Blekinge Arkipelag | Soft Center | Fridhemsvägen 8 | SE-372 25 Ronneby | Sverige | Besöksadress: Soft Center Etapp V
Tel +46 (0)457-46 42 01 | SMS +46 (0)768-55 83 00 | info@blekingearkipelag.se | www.blekingearkipelag.se

