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Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen 
att främja svensk design. Vi engagerar människor över hela landet och 
Svensk Form Dalarna är en av 11 regionalföreningar.
Läs mer på www.svenskform.se

Dalarna Modern – I Dalarna finns en stark kreativ kraft och tradition. Dalarna är 
också en plats och en symbol som väcker känslor både i och utanför Sverige.
Som ett av Sveriges mest kända varumärken har Dalarna en enorm fördel. 
Men det finns en baksida – vi är mer kända för det vi har gjort än det vi gör. 
Det är därför hög tid att lyfta fram det samtida och framtida Dalarna.
Samla, synliggöra och sprida. Samtiden och det kreativa skapandet är hjärtat 
och motorn i Dalarna Modern.

Vi tror att många turister önskar mer av Dalarna än bara dalahästar. Här finns en rik etablering av nyskapande design 
och konsthantverk som visar det samtida Dalarna. Utmaningen ligger i att paketera och exponera i rätt sammanhang 
för att nå ut till nya kunder.

I plattformen Dalarna Modern Collection ger vi nu 6-10 designers/konsthantverkare möjlighet att produktutveckla 
och sälja mot en ny målgrupp inom besöksnäringen. DMC ger tillgång till nya säljkanaler och marknadsföring inom 
besöksnäringen. Vi börjar med förlansering av det nya DMC-sortimentet till julhandeln 2014 och fortsätter med full 
lansering under Skid-VM 2015.

VI SÖKER DIG SOM:
– Är stolt över att vara verksam i Dalarna 
– Är intresserad av att utveckla nya produkter och affärsmodeller
– Har tid att delta i en utvecklingsprocess under hösten

INTRESSERAD?
Svensk Form Dalarna och Dalarna Modern bjuder in till en första träff på Magasinet i Falun tisdag den 8 juli 
kl 17.00-18.30. Vi berättar mer om vad som kommer att hända under hösten och hur du gör om du vill delta.
Träffen är öppen för alla som är intresserade och vi bjuder på något lätt att äta.
Anmäl dig till anna-lena.gull@innordica.com eller på tel 076-141 55 55 senast måndagen den 7 juli.

Delta i utvecklingen 
av Dalarnas framtida 
souvenirer

Magasinet i 
Falun tisdag
den 8 juli
kl 17.00–18.30.
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Intresseanmälan skickas senast den 31 augusti till anna-lena.gull@innordica.com eller till Innordica Design, 
att. Anna-Lena Gull, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Om du har frågor, ring gärna Anna-Lena på telefon 
076-141 55 55. Begränsat antal platser till max tio deltagare.
Projektet Dalarna Modern Collection stöds av Landstinget Dalarna och Region Dalarna.

NAMN

FÖRETAG

ADRESS

TELEFONNUMMER

HEMSIDA

BERÄTTA FRITT OM DIN PERSONLIGA BAKGRUND

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN, VILKEN TYP AV HANTVERK/DESIGN/MATERIAL ÄGNAR DU DIG ÅT?

HUR SÄLJER DU DINA PRODUKTER IDAG?

KAN DU FÖRSÖRJA DIG PÅ DIN DESIGN IDAG? 

VARFÖR VILL DU DELTA I PROJEKTET?

BILÄGG NÅGRA BILDER PÅ DINA PRODUKTER!

Intresseanmälan
Dalarna Modern Collection

Intresseanmälan 
skickas senast 
den 31 augusti till
anna-lena.gull@innordica.com
eller till Innordica Design
 Att. Anna-Lena Gull
 Forskargatan 3
 781 70 Borlänge


