
Endringer i Oslo Design Fair!



Møt NORDIC LIVING!



Hvorfor endrer vi navn og identitet? 
- vi spisser profilene

• I tråd med de siste årenes utvikling ser vi et tydelig skille mellom august- og januarmessen, hvor 
augustmessen har blitt en mer spisset møbelmesse ser vi viktigheten av å favne hele bredden av våre 
utstillere, og ønsker derfor å gjøre konkrete endringer for å synliggjøre og tilrettelegge for hele spekteret.


Hva gjør vi? 
• NORDIC LIVING arrangeres to ganger årlig, uke 4 og 35.

• NORDIC LIVING vil i august løpe parallelt med Oslo Design Fair som i hovedsak arrangeres i hall C.

• NORDIC LIVING skal spisses mot livsstil- og detaljhandel og skal først og fremst være en innkjøpsmesse med 

utstillere i fokus, men vil også by på faglig program og inspirasjonsområder. 

• På januarutgaven vil inspirasjonsområdene fordeles over flere haller, skreddersydd for den enkelte hall og 

utstillermasse, med utstiller og trender i fokus. - Innkjøperen skal inspireres til handel!

• Beholder konseptdel og uttrykk i hall C

• Beholder konseptdel i hall B 

• Vi etablerer nye digitale og SOME plattformer hvor utstilleren skal få bedre synlighet

• Vi etablerer ny katalog hvor også her utstilleren og deres produkter skal være i fokus.


Hva skjer med Oslo Design Fair? 
Vi fortsetter arbeidet med å styrke en allerede etablert profil rettet mot high-end møbeldesign og proffmarkedet.


Hovedvekt på møbelprodusenter med foredrag, designkafé og tendensutstilling som tidligere.

Oslo Design Fair vil fra 2019 være ett årlig event, parallelt med NORDIC LIVING i uke 35.




• Navnet Nordic Living indikerer et 
ønske om å åpne for utstillere og 
besøkende fra både Norge og 
Norden.

• Det viser også til bredden av 
utstillermassen, som favner alt fra klær 
og smykker til blomster 
interiørartikler.

Hvorfor Nordic Living?



Hovedbenyttelse av logo 



Fargemuligheter og kombinasjoner  



Finn oss på nett & SOME! 
nordic-living.no 
@_nordicliving

http://nordic-living.no
http://instagram.com/_nordicliving/



