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Opplevelser som driver for økt verdiskaping

Foto: Espen Mortensen
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LOGO SHEET AND BRAND COLORS
NORTHERN NORWAY TOURIST BOARD

without bleed

BRAND LOGO RULES
Used by NNR in independent marketing and should allways be 
placed in the top-left corner. 50% of the logo width, also sets 
the left-margin distance. Use 5mm bleed when possible, and 
if not, set the top-margin to be the same as the left-margin. 

CO-BRAND LOGO RULES
Used by partners when NNR is presented and should always 
be placed in the right-bottom cornere. Use 5mm bleed when 
possible, if not, use 50% of the logo hight as the right and 
bottom margin. The placement for this logo is not strict.
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BRAND COLORS  (high pilars indicate main colors)

BRAND LOGO

CO-BRAND LOGOCOMPANY LOGO

COMPANY LOGO RULES
Only used i non-marketing relations to inform about the 
organizations presence. Logo placement is not strict.

COMMON LOGO RULES
NORD-NORGE logo is used in Scandinavian contries and the 
NORTHERN NORWAY logo is used elsewhere.

When full color print isnt avilable, monocolor grey could be 
used or the monocolor white with a main color background. 
The logo outline shall allways be a part of the logo. 



Norsk Opplevelseskonferanse 2015

ONSDAG 28. OKTOBER TORSDAG 29. OKTOBER

08.00 - 13.00 Registrering, Lofoten Kulturhus 
 (samlokalisert med Thon Hotel Lofoten)

09.00 - 11.30 Workshop om innovasjon med testing 
 som metode
 Dorthe Eide, Universitetet i Nordland
 Sted: Thon Hotel Lofoten, Anna Kaarbø-salen

11.30 - 13.00 LUNSJ, Thon Hotel Lofoten

13.15 - 14.55 Del I: Åpning av Norsk Opplevelses-
 konferanse 2015
 Programledere Kriss Rokkan Iversen og 
 Bård Jervan

 Torsk. Fisken som skapte Norge
 Frank A. Jenssen, journalist og forfatter

 Pioneering the Next 50 Years, Today
 Christopher Doyle, Adventure Travel Trade 
 Association (ATTA)

 Brand Norway!
 Cathrine Pia Lund, Innovasjon Norge

 Ryddegutten som ble væreier!
 Ola Skjeseth, Svinøya Rorbuer

14.55 - 15.20 PAUSE

15.20 - 17.05 Del II:

 Askeladden fra Krødsherad
 Live Svalastog Skinnes

 Myrkdalen; puls/leik/flyt/ro
 Harald Haaland, Myrkdalen Fjellandsby AS
  
 Grønlands «make over» setter spor!
 Intervju med Lykke Geisler Yakaboyluf og  
 Mads Pihl, Visit Greenland (film)

                             Lokalmatentusiast og destinasjonsutvikler
 Mikael Forselius, De Historiske – hotel &   
 spisesteder

18.30                 «Lofoten Kulinariske Arena» - en 
 måltidsopplevelse rundt havnebassenget 
 i Svolvær
 Oppmøte: Torget utenfor kulturhuset

Foto: Chris Craggs

07.00 FROKOST

08.30 - 09.30 Del III:

 Bygdeutviklingsprisen 2015 – prisutdeling
 Karsten Nestvold, Innovasjon Norge og 
 prisvinner

 Tilstedeværelse styrker opplevelsene!
 Ivar Vehler, Co-Create

09.30 - 10.00 Del IV: Du finner veien til din workshop!

10.00 - 12.15 Parallelle workshops

 Hvordan kan du utnytte sosiale medier 
 smartere?
 Linda Kling, McCann Norge
 Sted: Thon Hotel Lofoten, Anna Kaarbø-
 salen

 Selvledelse for en hektisk hverdag
 Ivar Vehler, Co-Create
 Sted: Svinøya Rorbuer, Tørrfiskloftet

 Alle kan bli bedre på salg og service!
 Nanna Ulstein, Quality Improvement
 Sted: Lofoten Suitehotell (2. etg. inngang fra 
 kaisiden)

 Historiefortelling er nøkkelen
 Ann-Jorid Pedersen, Mimir AS
 Sted: Thon Hotel Lofoten, Vestfjord

 Ny innsikt om mulighetene for 
 nordnorske vinteropplevelser
 Agnete Ryeng, ARENA Lønnsomme 
 Vinteropplevelser
 Sted: Scandic Svolvær

12.30 - 13.30 LUNSJ, Thon Hotel Lofoten

>>>



TORSDAG 29. OKTOBER forts. FREDAG 30. OKTOBER

13.30 - 14.40 Del V: Paneldebatt
 
 Opplevelsenes betydning som driver for 
 vekst i norsk turisme de neste 10 årene
 Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv, 
 Audun Pettersen, Innovasjon Norge
 Arne Trengereid, NordNorsk Reiseliv, 
 Einar Lier Madsen, Opplevelser i Nord
 Mikael Forselius, De Historiske hotel & 
 spisesteder,
 Ann-Jorid Pedersen, Mimir AS, 
 Remi Solberg, Arctic Guideservice
 
 Testat och klart! 
 Christian Åberg, Swedish Welcome

 Kan man kvalitetssikre selve opplevelsen?
 Dorthe Eide, Universitetet i Nordland,  
 Elisabeth Lund Johnston,Tuvsjyen og
 Ann Heidi Hansen, NordNorsk Reiseliv

14.40 - 15.00 PAUSE

15.00  - 16.00 Del VI:

 Finnovasjon på FINN Reise!
 Intervju med Silja Mustaparta, Hilde 
 Andersen-Gott og Karina Birkeland Lome, 
 Finn.no (film)
 
 Er gründere i opplevelsesbransjen som 
 andre gründere?
 Sølvi Solvoll, Nordlandsforskning

 Hvor viktig er mat for turistene?
 Intervju med Elisabet Ljunggren, 
 Nordlandsforskning (film)

 Hva vet vi nå, og hva mer bør vi få 
 kunnskap om?
 Einar Lier Madsen, Forskningsløftet 
 Opplevelser i Nord

 Avslutning Norsk Opplevelses-
 konferanse 2015

16.15 - 17.45 NHO Reiseliv Partnerforum opplevelser 
 Sted: Thon Hotel Lofoten

19.00 «SMAKS QUIZ og CHEFS TABLE» - 
 måltidsopplevelse
 Oppmøte: Resepsjonen på Thon Hotel Lofoten

08.30 - 09.30 ATTA Connect –  Åpent for alle!
 Ulrika Larsson og Chris Doyle, Adventure 
 Travel Trade Association (ATTA)
 Sted: Lofoten Culinary Studio, XXLofoten

10.00 - 15.00 Opplev Lofoten! Turene starter og 
 slutter i Svolvær.

 Hike & Bike i Lofotfjellene med XXLofoten
 Fremmøte: XXLofoten, Kaipromenaden

 Lofotr Vikingmuseum og Aalan Gård
 Bussavgang fra Thon Hotel Lofoten

 Natursafari og Lofotfiske med M/S Symra
 Fremmøte: XXLofoten, Kaipromenaden

Foto: jean Gaumy/Norges sjømatråd)
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Torsk. Fisken som skapte Norge
Frank A. Jenssen
Norge hadde aldri blitt nasjonen Norge uten torsken, hevder forfatter og journalist Frank A. Jenssen i 
sin nye bok. - Torsken har betydd så enormt mye, ikke bare for Lofoten, men også for Bergen, Ålesund 
og Kristiansund. Torsken var lenge Norges viktigste råvare og den har preget det norske samfunnet fra 
vikingtiden og frem til i dag, hevder Jenssen. Hele historien om Norges viktigste eksportartikkel gjennom 
1000 år får du på konferansen.

Pioneering the Next 50 Years, Today
Christopher Doyle, ATTA
Han kommer direkte fra ATTAs verdens-kongress i Chile, og vil snakke om ATTAs engasjement for å styre 
internasjonal turisme mot en mer bærekraftig utvikling, med fokus på meningsfulle opplevelser. ATTA /
UNWTO har nylig publisert en internasjonal studie som viser at for adventure-turismen kommer 65% av 
turistenes forbruk den lokale økonomien til gode. Christopher Doyle er Executive Director Europe i Adventure 
Travel Trade Association (ATTA).

Brand Norway! 
Cathrine Pia Lund, Innovasjon Norge
Cathrine Pia Lund leder Innovasjon Norges nye satsning på synliggjøring av Norges konkurransefortrinn 
gjennom systematisk merkevarebygging av hele bredden i norsk næringsliv,  våre verdier, kulturliv, reiseliv og 
entreprenørskap. På konferansen vil Lund snakke om hvordan den nye merkevarebyggingen av Norge som 
land skal bygges opp og hvordan opplevelser vil bli en del av denne satsningen. Lund kommer fra stillingen 
som markeds- og kommunikasjonsdirektør for Operaen, og har 16 års ledererfaring med merkevarebygging, 
bl.a. fra SAS.

Ryddegutten som ble væreier! 
Ola Skjeseth, Svinøya Rorbuer
Svinøya Rorbuer er en rotekte gründerbedrift som har skapt en lønnsom helårig virksomhet på et bærekraftig 
fundament. Hør Ola Skjeseth fortelle om hvordan de har skapt et årshjul av opplevelser basert på egne 
rorbuer, Børsen Spiseri, Tørrfiskloftet og nært samarbeid med aktivitetsleverandører i regionen. Svinøya har 
gjennom systematisk innovasjonsarbeid nå planene klare for videre utvikling. Svinøya var en av tre nominerte 
til Innovasjon Norges Reiselivspris for 2015.

Askeladden fra Krødsherad 
Live Svalastog Skinnes
«Alt hun tar i blir til gull - hun skaper positive ringvirkninger langt utover egen gård og bygd». Dette blir 
sagt om Live Svalastog Skinnes som i juni  ble kåret til Norges unge Bygdegründer 2015, kronet med 
Askeladdprisen. Live er initiativtaker og en av bloggerne på gardsfruene.no som er en blogg med over ti 
tusen følgere. Hun er også  gründer og driveren av nettverket «Bryllupsbygda» på Norefjell. Live har en 
mastergrad i Entreprenørskap og Innovasjon i tillegg til delgrad i Naturbasert Reiseliv. 

Myrkdalen: puls/leik/flyt/ro. 
Harald Haaland, Myrkdalen Fjellandsby AS
De ligger utenfor allfarvei og må skape og levere alt selv. Et godt eksempel på helårig opplevelsesdrevet 
destinasjonsutvikling fra A til Å. De har både tenkt, planlagt, investert og bygd stein på stein i mange år. Her 
har man tatt i bruk hele verktøykassen for reisemålsutvikling, og i år fikk de også Merket for god design. 
Direktør Harald Haaland i Myrkdalen Fjellandsby AS, kommer for å fortelle om det flere kaller et eventyr i 
norsk reiseliv.

Lokalmatentusiast og destinasjonsutvikler
Mikael Forselius, De Historiske - hotel & spisesteder
Mikael Forselius er et forbilde for mange med sitt store engasjement for reiseliv og lokalmat i Rørosregionen.  
Han er både er gründer, kokk, direktør for 3 hoteller, konsernsjef og styreleder for De Historiske - hotel & 
spisesteder. Vi har utfordret Forselius til å prate om fremtiden. Både for lokalmat og måltider som opplevelse 
i norsk reiseliv og om rollen Røroshotellene nå tar som totalleverandør av opplevelser på en destinasjon. 
Destinasjon Røros var en av tre kandidater til Innovasjon Norges Reiselivspris for 2015.



Grønlands «make over» setter spor!
Lykke Yakaboylu og Mads Pihl, Visit Greenland
VisitGreenland har fornyet sin reiselivsatsning på flere plan; både verdiplattform, kommunikasjon, web, 
målgrupper og strategier er fornyet med stort hell. Lykke er oppvokst på Grønland, har arbeidet for 
VisitGreenland i 17 år  med ansvar for kontakten med den internasjonale reiselivsbransjen. Mads er kjent 
fotograf og sosialantropolog av utdanning. I VisitGreenland jobber han særlig med Adventure Travel, som er 
sentralt i den nye satsningen. Mads og Lykke kunne ikke komme selv, men vi har intervjuet dem i København og 
latt dem fortelle denne spennende historien i både ord og bilder.

Tilstedeværelse styrker opplevelsene!
Ivar Vehler, Co-Create
Hvordan turister opplever natur, mat, aktiviteter og menneskemøter avhenger av om de er tilstede i 
opplevelsen. Og hva er potensialet i stillhet? Å være tilstede er noe vi kan lære oss, sier Ivar Vehler fra Co-
Create, som bruker mindfulness som verktøy for å lære bort kunsten å være tilstede. Vehler er en av de fremste 
i Norge innenfor dette fagområde og har skrevet boken «Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse», 
og han er engasjert som coach i store og små virksomheter over hele landet. Vehler vil også holde en av 
workshopene som inngår i konferansen, en mulighet for å lære mer om mindfulness.

Hvordan kan vi sikre opplevelsenes kvalitet?
 
Testat och klart!
Swedish Welcome er navnet på det nyutviklede sertifiseringssystemet for opplevelser og bærekraftig 
utvikling av svensk besøksnæring. Gjennom profesjonelle vurderinger sertifiseres nå virksomheter i Sverige 
med fokus på å styrke gjestenes opplevelser. En av «arkitektene» bak denne store satsningen, Christian 
Åberg, kommer til konferansen for å gi oss et innblikk hvordan Swedish Welcome fungerer i praksis. Til nå er 
over 200 bedrifter sertifisert og Christian vil fortelle om effektene for bedriftene og attraksjonene som er 
med.
 

Kan man kvalitetssikre selve opplevelsen?
En opplevelse er personlig, og bedriftenes rolle blir å skape settinger der det er sannsynlig at gjestene har 
meningsfulle og minnerike opplevelser. Hvordan kan det kvalitetssikres? Dorthe Eide ved Univ. i Nordland 
leder et arbeid med å finne kriterier for dette.  På konferansen vil hun i samtale med Elisabeth Lund 
Johnston fra Tuvsjyen, som er en av aktørene i dette viktige pilotprosjektet, fortelle om hvordan forskere 
og bedrifter nå sammen definerer og tester ut slike kriterier. Ann Heidi Hansen fra NordNorsk Reiseliv er 
delaktig i prosjektet og deltar også i samtalen.
 

5 år med opplevelsesforskning gir ny innsikt!

Det store forskningsprogrammet Opplevelser i Nord samler nå viktige funn og nye innsikter i en egen 
publikasjon. Smakebiter på nyttig kunnskap fra forskningsprogrammet blir presentert og diskutert.
 

Er gründere i opplevelsesbransjen som andre gründere?
Vi trenger flere gründere sies det, men forstår vi hvordan reiselivsgründere tenker når de starter opp? Og 
hvem er det som lykkes? Forsker Sølvi Solvoll ved Nordlandsforskning arbeider med en doktorgrad om dette, 
og har ny innsikt om temaet som hun vil dele med oss.
 

Hvor viktig er mat for turistene?
Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning har i flere år arbeidet med kunnskapsbygging rundt 
forretningspotensialet for lokale mat og restaurantaktører i et opplevelsesøkonomisk perspektiv. Vi har 
spurt Elisabet om hvor viktig hun mener mat og måltidsopplevelser er for opplevelsesdrevet turisme.
 

Hva vet vi nå, og hva mer bør vi få kunnskap om?
Det sies at en forutsetning for videre vekst i norsk turisme er at det jobbes kunnskapsbasert. 
Forskningsløftet Opplevelser i Nord er en milepæl i så måte, og samarbeidet mellom næringen og forskerne 
har de siste årene endret seg betydelig. Hva er behovet framover? Har vi nok kunnskap nå? Oppsummering 
på scenen ved Einar Lier Madsen og Sølvi Solvoll fra Nordlandsforskning og representanter fra næringen.
 
Alle konferansedeltagere vil få utdelt «5-årsrapporten» fra Opplevelser i Nord.
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Finnovasjon på FINN Reise!
Silja Mustaparta, Hilde Andersen-Gott og Karina Birkeland Lome, FINN.no
FINN.no er en av Norges mest innovative bedrifter og har utviklet sin egen metodikk for sitt 
innovasjonsarbeid, - FINNovasjon. Den bruker de når de skal videreutvikle sine digitale markedsplasser, 
og en av dem er FINN Reise. Vi har besøkt Finn.no på kontoret i Oslo for å se hvordan de jobber for 
å gjøre den mer attraktiv, både for dem som søker etter reiser og opplevelser, og for tilbydere 
som vil ha sine reiser solgt. Vi vet at nesten alle nå går rett på nett når de skal finne reiser, og 
de digitale markedsplassene for reiser er i stadig utvikling. 

Paneldebatt om fremtiden: 
Opplevelsenes betydning som driver for vekst i norsk turisme de neste 10 årene.
Hva er potensialet og hvordan skaper vi aktører og en bransje som kan levere de opplevelsene 
og den kvaliteten kundene etterspør? Er løsningen økt konsolidering? Er vi kommersielle nok? Har vi de 
utdanningstilbudene og den kunnskapen som behøves for å lykkes? 

I panelet:
Audun Pettersen, Innovasjon Norge
Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv 
Arne Trengereid, NordNorsk Reiseliv
Einar Lier Madsen, Opplevelser i Nord
Mikael Forselius, De Historiske hotel & spisesteder
Remi Solberg, Arctic Guideservice
Ann-Jorid Pedersen, Mimir AS

Hvordan kan du utnytte sosiale medier smartere?
Linda Kling, McCann Norge
Linda Kling er direktør i reklamebyrået McCann Norge og brenner for de nye mulighetene som skapes 
gjennom sosiale medier og våre vaner i dem. Men man må forstå hvordan de fungerer om det skal gi effekt 
å bruke dem og at det må være verdt innsatsen.  I denne workshopen kan du bli med Linda på en innsiktsfull 
reise, inn til kjernen av digital markedsføring i ulike sosiale medier.

Selvledelse for en hektisk hverdag
Ivar Vehler, Co-Create
I denne workshopen vil du være i sentrum. Hvilke utfordringer møter vi i dagens hektisk hverdag og hvordan 
virker dette inn på oss som mennesker? Hvordan kan vi håndtere dette slik at vi kan leve et godt liv og 
opprettholde egen kapasitet når det stormer som verst?  Ivar Vehler fra Co-Create vil lære deg konkrete 
metoder som vil gjøre noe med deg. Og du vil lære om hvordan mindfulness blir en tilnærming til dette som 
handler om evnen til å lede seg selv.

Workshops/parallelle sesjoner:



Alle kan bli bedre på salg og service!
Nanna Ulstein, Quality Improvement
Nanna Ulstein er daglig leder og partner i Quality Improvement og jobber for en rekke norske reiselivsbedrifter 
med kvalitetsutvikling, blant annet gjennom det som kalles «mystery guests». Hun har inngående innsikt i 
hvor skoen trykker, og vil snakke om effektene man får av å jobbe mer systematisk både med salg og service. 
Stikkord er mersalg, kryssalg og gjensalg. Nanna har også med noen verktøy til workshopen som man kan ta 
med seg hjem og jobbe videre med.  

Ny innsikt om mulighetene for nordnorske vinteropplevelser
Agnete Ryeng, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser
Vil ulike typer vintergjester kjøpe ulike typer produkter? Hva vil internasjonale vintergjester oppleve? Og hva 
er potensialet for den nordnorske vinterturismen? Disse spørsmålene har vært utgangspunktet for en analyse 
gjennomført av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser og VisitTromsø. I denne workshopen vil prosjektleder 
for segmenteringsprosjektet Agnete Ryeng presentere den ferske analysen og ny innsikt knyttet til funnene i 
denne.

Historiefortelling er nøkkelen
Ann-Jorid Pedersen, Mimir AS
Reiseliv og opplevelser handler i stor grad om å fortelle gode historier på måter som treffer gjestene både 
intellektuelt og emosjonelt. På denne workshopen får du presentert noen enkle verktøy du kan bruke for å 
gjøre historiene dine bedre. Verktøyet kan også brukes til å lage helt nye historier. Ta med deg en muntlig 
fortelling eller to som du ønsker å forbedre, så jobber vi med dem i fellesskap. Workshopen ledes av Ann-Jorid 
Pedersen i Mimir as.

Foto: Terje Rakke



Foto: Daniele Zanoni

Aalan Gård

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Transport fra Svolvær Lufthavn
Det blir satt opp minibuss fra Njords ifm med følgende ankomster:

Tirsdag 27.10 kl. 21.05 (til hotellene)
Onsdag 28.10 kl. 07.36, 11.35 og 13.15 (til Kulturhuset)

Transport til Svolvær Lufthavn
Det blir satt opp minibuss fra Njords ifm med følgende avganger:

Torsdag 29.10  kl. 18.13 (fra Kulturhuset kl. 17.00)
Fredag 30.10 kl. 18.13 (fra Kulturhuset kl. 17.00)

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan garantere plass til alle da vi ikke har oversikt over hvem 
og hvor mange som kommer med hver enkelt ankomst/avgang. Pris kr 100,- pr. pers. som blir 
belastet fakturaen. 

Ønsker du å forhåndsbestille taxi – bestill hos Nordland Taxi på tel. 07550.

Antrekk:
Måltidsopplevelsen « Lofoten Kulinariske Arena» onsdag 28.10: Yttertøy slik at man er kledd for 
å gå fra sted tid sted. Måltidene er innendørs. 
Aktivitetene fredag 30.10: Varme klær og gode sko for utendørsaktivitetene. Husk lue, skjef, 
votter og ellers antrekk etter værforholdene.

Presentasjoner:
Blir lagt ut på www.innopp.no i etterkant av konferansen

Betaling:
Faktura blir sendt i etterkant av konferansen. Ekstras betales direkte til hotellet. 

Evaluering:
Vi ber deg om å bidra til evalueringen av konferansen. Elektronisk spørreskjema blir sendt i 
etterkant av konferansen.

Sekreteriat:
Vinterfestuka v/ Steingrim Sneve tlf. 913 29 295 (påmelding, overnatting og andre spørsmål 
knyttet til din deltakelse).

Innovative Opplevelser v/ Marie Bergsli tlf. 908 27 788 (generelt om konferansen, programmet, 
foredragsholdere)

Arrangører:
Innovative Opplevelser i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge Nordland, 
NHO Reiseliv, NordNorsk Reiseliv, forskningsprogrammet Opplevelser i Nord og ATTA.

Prosjektledelse:  Innovative Opplevelser v/ Bård Jervan, Marie Bergsli og Magnus Mackay
Produsent/film: Per Tomas Govertsen
Lyd/Lys: Lofoten Kulturhus v/ Lucjan Golas og Lukasz Miernik
Sekretariat: Vinterfestuka v/ Steingrim Sneve og Christopher Straume
Design/layout: Riktig Spor AS, Bodø
Gaver:  Kaffebønner fra kaffebrenneriet i Henningsvær, Lofot salt og 
 Einars & Lasses hjemmelagde syltetøy og konfekt fra Taste Depot.

Takk til Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge Nordland, NordNorsk Reiseliv AS, 
VRI Nordland og Opplevelser i Nord for økonomisk bistand. 

Takk også til det lokale vertskapet ved Destination Lofoten, SALT, XXLofoten, 
Svinøya Rorbuer, Thon Hotel Lofoten, Lofoten Kulturhus, Scandic Svolvær, Njords AS, 
Lofotr, Aalan Gård og ikke minst studentene ved Lofoten reiselivfagskole. 
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LOGO SHEET AND BRAND COLORS
NORTHERN NORWAY TOURIST BOARD

without bleed

BRAND LOGO RULES
Used by NNR in independent marketing and should allways be 
placed in the top-left corner. 50% of the logo width, also sets 
the left-margin distance. Use 5mm bleed when possible, and 
if not, set the top-margin to be the same as the left-margin. 

CO-BRAND LOGO RULES
Used by partners when NNR is presented and should always 
be placed in the right-bottom cornere. Use 5mm bleed when 
possible, if not, use 50% of the logo hight as the right and 
bottom margin. The placement for this logo is not strict.
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BRAND COLORS  (high pilars indicate main colors)

BRAND LOGO

CO-BRAND LOGOCOMPANY LOGO

COMPANY LOGO RULES
Only used i non-marketing relations to inform about the 
organizations presence. Logo placement is not strict.

COMMON LOGO RULES
NORD-NORGE logo is used in Scandinavian contries and the 
NORTHERN NORWAY logo is used elsewhere.

When full color print isnt avilable, monocolor grey could be 
used or the monocolor white with a main color background. 
The logo outline shall allways be a part of the logo. 


