
Expo Karlskrona
Karlskrona kommun

karlskrona.se

Expo Karlskrona och Expo 25
Partner book



Expo Karlskrona är en framåtlutad kraftsamling för hela samhället,  
där vi tillsammans hittar kreativa lösningar för framtidens utmaningar. Vår 
kommunikation speglar detta i ord, bild och grafik.

Sydöstra Sveriges mest 
spännande utvecklingsprojekt
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Satsningen på att skapa nästa generations bomässa 
i Karlskrona är mångfasetterad. Det är en bred 
utvecklingssatsning som innefattar betydligt mer 
än ett nytt bostadsområde eller ny arkitektur. Expo 
Karlskrona tar ett helhetsgrepp över framtidens liv och 
samhälle, där bostäder är ett viktigt perspektiv bland 
flera. Vi har valt fem fokusområden för att skapa de 
bästa förutsättningarna för kommande generationer 
- hållbarhet, ny teknik, samhällsbyggnad, välfärd och 
livskvalitet. Satsningar inom dessa områden kommer  
ge tillväxt och ett förbättrat samarbete mellan privata, 
ideella och offentliga aktörer. 
     Expo Karlskrona är också mångfasetterad i den 
meningen att vi bjuder in en lång rad aktörer att vara 

en del av arbetet, som kommer pågå aktivt under fem 
års tid. 2025 kulminerar det i Expo25, där vi visar upp 
allt vi åstadkommit tillsammans. Längs vägen kommer 
vi genomföra en hel rad innovativa delprojekt som både 
allmänheten och olika branscher kommer kunna ta del av.
     Framåtandan och den mångfasetterade satsningen 
speglas i vårt grafiska uttryck, där bottenplattan består 
av olika fasetter eller fält. Tillsammans skapar de en 
helhet som är livfull och stark. Det är en tydlig symbolik 
för vår gemensamma strävan i Expo Karlskrona, och ska 
användas i alla sammanhang där vi syns och finns.

Niklas Carlsson
Projektledare Expo Karlskrona



Att vara partner till Expo Karlskrona är en aktiv handling som visar att ditt företag eller din 
organisation vill vara med och forma en hållbar och stark framtid, och att ni är beredda att ta 
ansvar för detta tillsammans med andra. Ni skickar också en  
stark signal om att ni är en kreativ och innovationsinriktad organisation. 

Partnerskapet
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Arenan för vår satsning är Karlskrona, det är här  
vi bygger, innoverar, experimenterar och  
samarbetar. Men ambitionen är nationell och 
internationell – Karlskrona ska bli en förebild för 
framtidens hållbara livsmiljöer. Det betyder att  
det ni gör inom ramen för Expo Karlskrona är  

relevant och intressant långt utanför Karlskrona 
kommuns gränser.  
    Genom att använda de texter och de logotyper  
som skapats för er som är partners - tillsammans  
med er egen logotyp, grafiska profil och kommu- 
nikationsplattform – visar vi vår gemensamma styrka. 



Support- och partnerlogotyper 

Expo Karlskrona
Karlskrona kommun

De här två logotyperna kan användas fritt av partners och supportföretag.

För projektets partners och de företag som inledningsvis tecknat en avsiktsförklaring finns speciellt framtagen logotyp som är fria att använda. 
Logotypen är tänkt att användas i kombination med företagets egen logotyp.



Exempel
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Så här kan du som partner eller supportföretag signalera din tillhörighet till Expo Karlskrona.

Exakt hur man använder logotyperna styrs av den egna profilen. Här ovan finns två exempel på hur det skulle kunna se ut. 

We are the change 
we’ve been waiting for
Change in the way we operate, the way we build, use technology, incorporate  
sustainable materials and methods, design spaces and so much more.  
We change the way we design, construct and interact with the built environment. 

We are the change we’ve been waiting for.
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companyname

Building  
the future. 
Together.
To remain fit for the future, businesses  
need to innovate, streamline processes, 
harness technology and attract skilled 
workers. Strategies must adapt.

Are you ready to do  
things differently?

C O M PA N Y N A M E
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Ni är välkomna att formulera egna texter om varför ni är engagerade i Expo Karlskrona  
och formandet av framtidens livsmiljöer. Men här ovan finns några exempel som ni är fria att använda.

Texter
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Kort text som kan publiceras tillsammans  
med logotyper i era sociala medier:

Vi är stolta partners till Expo Karlskrona,  
där vi tillsammans med andra innovativa 

företag och organisationer formar framtidens 
samhälle och löser framtidens utmaningar.  

Läs mer på www.expokarlskrona.se

I nedanstående exempel lägger ni in ert organisationsnamn  
och väljer ett eller flera av Expo Karlskronas fokusområden. 

Expo Karlskrona är nästa stora satsning på samhällsutveckling i Sverige,  
där vi tillsammans med andra formar en framtid som präglas av hållbarhet, 
innovation och tillväxt. FÖRETAGSNAMN kommer särskilt arbeta inom Expo 
Karlskronas fokusområde hållbarhet/ny teknik/stadsbyggnad/välfärd/livskvalitet 
eftersom vi vill bidra med vår spetskompetens. Resultatet ska vi med stolthet  
visa upp på Expo 25, nästa generations bomässa 2025 i Karlskrona.  
Häng med på vår resa!

Här är ett exempel med fokus på genomförandet av Expo 25: 

2025 kommer nästa stora samhällsexpo att genomföras i Karlskrona, 
Expo 25. Tillsammans med en lång rad andra spännande företag och 

organisationer kommer vi där visa upp resultatet av våra gemensamma 
utvecklingssatsningar som vi genomför under åren fram till dess. 

Karlskrona kommer också visa upp nya spännande boendemiljöer, 
infrastruktursatsningar, välfärdsinnovationer och kreativa samarbeten.  

Läs mer på www.expokarlskrona.se

En uppmaning till engagemang inom er  
organisation, där ni lägger in namnet på en 
kontaktperson inom er organisation: 

Vi har valt att medverka som partner till Expo 
Karlskrona, en omfattande satsning på att 
forma framtidens samhälle genom innovation 
och samarbete. Där ska vi tillsammans driva 
utvecklingen framåt inom hållbarhet, ny teknik, 
stadsbyggnad, välfärd och livskvalitet.  
Har du en idé om ett utvecklingsprojekt vi  
borde dra igång kopplat till detta?  
Läs mer på www.expokarlskrona.se och hör av 
dig till PERSON I ER LEDNING 



karlskrona.se

Kontakt:

Niklas Carlsson
niklas.carlsson@karlskrona.se

expokarlskrona.se 


