


gävle



gävle

Ur ett historiskt 
perspektiv …
De första människorna som slog sig 
ner vid Gavleåns utlopp tyckte nog 
bara att det var en lämplig plats. 
Här fanns fisket i havet och upp-
ströms i ån. Här fanns djupa skogar 
och bördiga jordar. När behovet så 
småningom uppstod att börja frakta 
järn, trä och andra varor till och från 
Bergslagen och Dalarna var Gävle 
den logiska hamnen. Här växte sig 
både handeln, skeppsbyggandet 
och rederierna starka. Gävle var 
under en period Sveriges femte 
största stad.

Ur ett tidlöst 
perspektiv …
Människor som uppskattar ett stort 
utbud av möjligheter i kombination 
med närhet och korta avstånd gillar 
troligen också Gävle. Här tar vi oss 
snabbt och enkelt mellan hemmet, 
förskolan, jobbet, gymmet och har 
bara 60 minuter till Arlanda. Här 
finns förutsättningar att kombinera 
arbete med familjeliv och fritid. 
Närheten till havet, skogarna, fjällen 
och även storstaden gör att vi alltid 
har många intressanta alternativ.

Så vill vi också att Gävle uppfattas 
av alla som funderar på om livet eller 
tiden i storstaden verkligen är det 
optimala – här finns många intressanta 
alternativ och möjligheter att skapa 
sig en bra framtid. 



vårt mål!



Vi vill gemensamt förstärka de positiva bilder och intryck 
som många i och utanför Gävle bär med sig redan idag. 
Det kan på sikt leda till en ökad inflyttning, fler arbets-
tillfällen, fler gäster och inte minst en ökad stolthet hos 
alla som bor här i Gävle! 



vi laddar
gävle!



vi laddar
gävle!

Vi vill att fler ska säga hem om Gävle. 
Vi vill även att fler gäster ska säga 
till vänner och bekanta att Gävle har 
mycket att erbjuda. Vi vill att före-
tagarna i Gävle och deras kunder, 
branschkollegor, och leverantörer ska 
säga att Gävle är en attraktiv plats 
för företagare.

Vår region, vår kommun, våra före-
tagare konkurrerar om gäster, inflyt-
tare och företagsetableringar med 
resten av Sverige och världen. För 
att lyckas att vara en attraktiv plats 
måste vi samarbeta i Gävle. Visa 
tydligt vad vi är stolta över och vara 
tydliga med vad vi vill.

Varumärket Gävle ägs av alla 
som bor och verkar här i Gävle. 

Allt vi gör och säger påverkar bilden 
av Gävle och oss. Det är vi tillsam-
mans som laddar det med positiva 
värden. Konsekvent varumärkes-
byggande är en ständig process 
dygnet runt, året om.

Det som presenteras här kan använ-
das i många olika sammanhang av 
företag, organisationer, föreningar och 
samarbeten där Gävle kommuniceras 
och bilden av Gävle stärks. När du 
använder dig av bilderna, texterna och 
symbolen i din vardag drar du nytta 
av en gemensam  ton och styrka, 
samtidigt som du är med och bygger 
varumärket ännu starkare. Tanken är 
att du ska kunna använda materialet 
fritt efter vissa riktlinjer och bygga på 
det i olika situationer.



Den varumärkesundersökning som 
genomfördes 2012 visade att Gävle är 
välkänt och dessutom uppskattat för 
många av de kvaliteter som vi själva 
ofta lyfter fram. Men framtidens allt 
större konkurrens om gäster, inflytta-
re och företagsetableringar kräver att 
vi blir ännu tydligare i hur vi kommu-
nicerar varumärket Gävle.

Gävle ägs av alla som bor och verkar 
här i regionen. Allt vi gör och säger 
påverkar bilden av Gävle och oss själva. 

Varumärkesundersökningen pekade 
på ett antal egenskaper som är 
associerade med Gävle och är 
attraktiva såväl för boende, gäster 
som beslutsfattare i näringslivet:

• En stad med historia och tradition
• Ligger vid havet
• Bra kommunikationer
• Tillgång till högre utbildning
• Gemytlig atmosfär
• Fina parker och grönområden



På de följande sidorna visar vi dels 
hur bildspråket ser ut och bjuder på 
inspirerande texter kring Gävle. Vi 
visar också den nya symbolen för 
Gävle  – en bock, vad annars?
Undersökningar visar att Gävle-

bocken är den mest kända symbolen 
från vårt område. I hela världen. 
Därför har vår nya symbol vissa 
drag av en bock. 

• Attraktiva boenden
• Bra möjligheter till friluftsaktiviteter
• Bra möjligheter till träning|motion
• Bra kulturutbud
• Bra restaurangutbud
• Framstående inom elitidrott
• Trygg stad med bra livskvalitet



texter om 
gävle



texter om 
gävle

Det finns många historier att berätta om Gävle.  
Alla som bor här eller besökt oss har sin egen. Men 
det finns också gemensamma berättelser. Här har 
vi skapat en grund som kan utvecklas och skrivas 
om, beroende på budskap, kanal, sammanhang, mål-
grupp eller erbjudande. Varje text finns i en lång och i 
en kort version, men även i korta meningar som ni kan 
använda för att stärka bilden av Gävle. Första upp-
slaget beskriver Gävle ur ett övergripande perspektiv 
och därefter kommer de fyra teman som identifierats.



Arbetet med varumärkesundersökningen sammanfattade ett antal konkurrens-
kraftiga områden, som vi ska kommunicera och förstärka. Dessa teman 
associeras redan med Gävle. 

gävles koNkUrreNskraFt 

UpplevelsestadeN 
Shopping och restauranger 
Natur och friluftsliv 
Idrott – elit och bredd 
Kultur – elit och bredd 
Att utsätta sig för kickar och nya intryck 
– men också tryggheten att inte utarmas 
själsligt ”Den tillräckligt stora staden” 

hamNstadeN 
Historia och tradition 
”Tät stad”/urban miljö 
Attraktivt centrum 
Fina parker och grönområden 
Öppen, välkomnande – men också full 
av oförutsedda möten, händelser

karriärstadeN 
Framgångsrika företag 
Högre utbildning 
Bra kommunikationer 
Utmaningar, möjligheter – men också 
tryggheten att inte hamna avsides

trivselstadeN 
Attraktiva boenden 
Gemytlig atmosfär 
Trygghet och livskvalitet 
Stadens grundläggande temperament, 
som genomsyrar allt – även utmaning-
arna ”Den inte alltför stora staden”



vi vill Förmedla!
• stimulerande och inspirerande 
• delaktighet på egna villkor 
• handlingsfrihet 
• känslan av att ha g jort ett bra val 
• känslan av att det finns plats för alla 
• känslan av att få vara sig själv 
• tillförsikt och optimism
 

vi ska lyFta Fram!
• Jag kommer till en riktig, levande stad 
• Jag kan knyta an till en historia och tradition 
• Jag får bra utvecklingsmöjligheter 
• Jag får en stor aktionsradie 
• Jag får ett stort men ändå gripbart utbud 
• Jag får möjligheter till utlevelse och inlevelse 
• Jag kan bygga ett gott, harmoniskt liv



Säg Gävle och de flesta tänker på en julbock eller ett ishockeylag. 
Några minns att det snöade kraftigt under ett par dygn 1998, andra 
förknippar staden med kaffe eller på senare år med whisky. 
 
Gävle är det bästa av många världar. Vi bor både nära och strax 
utanför den täta, pulserande storstadsregionen. Vi har havet i öster, 
staden i mitten och skogarna i väster. Här finns därför både trygg-
heten och nyfikenheten.  Gissa om det leder till många spännande 
möten? Du väljer själv om du vill se grynnor, grannar eller granar 
utanför ditt köksfönster. 

Städer med runt 100 000 invånare är idealiska. De är tillräckligt 
stora för att erbjuda ett intressant utbud, men inte större än att 
du lätt kan överblicka allt som händer. Vi gillar våra uteserveringar, 
torghandeln, picknicken i Boulognerskogen, att stå med ett fiske-
spö mitt i stan eller att gå en runda på golfbanan både före och 
efter jobbet. Vi gillar närheten i Gävle som gör livet lite enklare. 

övergripaNde



övergripaNde
Men vi gillar också möjligheten att ta oss vidare ut i världen med 
tåget eller flyget. 60 minuter till Arlanda är ett utmärkt exempel 
på vad vi menar med närhet.

Gävle är det bästa av många världar. Här finns både tryggheten och nyfiken-
heten. Vi gillar närheten som gör livet lite enklare. Vi gillar också möjligheten 
att ta oss vidare ut i världen, 60 minuter till Arlanda är nära. I Gävle väljer du 
själv om du vill se grynnor, grannar eller granar utanför ditt köksfönster.



Utbudet av aktiviteter är stort för en stad av Gävles storlek. En kombination av 
stadens läge och vårt goda värdskap lockar musik-, teater- och idrottslivet att 
komma hit.  Både internationella evenemang och små lokala tillställningar blir 
välbesökta. Men det finns ju så mycket mer att uppleva …
 
Ofta är det kontrasterna som ger de starkaste upplevelserna. Få saker går upp 
mot den kokande stämningen i en fullsatt ishockeyarena när slutspelet eller 
guldet jagas. Trots mängder av SM-vinster är vi långt ifrån mätta på framgångar. 
Att nästa morgon paddla ut på en spegelblank sjö, ta en promenad genom 
Boulognerskogen eller gå på upptäcktsfärd i något av Gävles museer, är något 
helt annat. I Gävle väljer du själv mellan skållhet, stillhet och nyfikenhet.
 
Korta avstånd mellan det mesta gör att du hinner mer än du tror. Utförsåkning 
på dagen och stå-upp på kvällen, cityshopping på förmiddagen och nöjespark 
efter lunch. Det är lätt att bli bortskämd och tro att det är lika enkelt på alla 
andra ställen i världen.

UpplevelsestadeN



UpplevelsestadeN

I Gävle ger kontrasterna de starkaste upplevelserna. För att vara en medel-
stor stad är utbudet av aktiviteter ovanligt stort. Stora internationella 
arrangemang blandas med små lokala tillställningar. Kokande stämning i 
en fullsatt ishockeyarena eller paddling på en spegelblank sjö. De korta 
avstånden mellan det mesta gör att du hinner mer än du tror. Här väljer 
du själv mellan skållhet, stillhet och nyfikenhet.



Det är ingen slump att Gävle alltid varit en framstående hamn- och sjöfarts-
stad. Staden grundades just här för att det geografiska läget var så bra. Järn 
fraktades från bruken i Gästrikland och Bergslagen ned till kusten och sedan 
vidare ut i världen.
 
Gävle var en så stark handels- och sjöfartsstad att kungliga Stockholm under flera 
årtionden på 1600-talet kraftigt försvårade för oss att bedriva handel med ut-
landet. Men det har vi lagt bakom oss sedan länge och fraktar gärna allt flygbräns-
le till Arlanda via vår hamn. På så sätt känns det ännu mer som vår egen flygplats. 
Gävle Hamn är en av Sveriges största och viktigaste och kapaciteten i både far-
leder och terminaler byggs nu ut.

 Att Gävle är en hamnstad märks på många sätt. De gamla stenklädda kajerna 
där segelfartygen lade till kantar fortfarande Gavleån. Hamnmagasinen skvall-
rar om ett livligt utbyte av gods. Alldeles säkert har mötet med människor och 
utbytet av idéer som också kommit farande med båtarna haft betydelse för 
stadens utveckling.
 
Ut mot havet växer stadsdelen Gävle Strand och många av dess invånare kan följa 
fartygen som trafikerar dagens hamnområde från sitt hus eller lägenhet. Andra 
har sin egen båt förtöjd i anslutning till bostaden. Välj själv vilken betydelse vattnet 
och havet kan ha för dig. Är det arbetsgivande, rogivande eller lustgivande?

hamNstadeN



hamNstadeN

 Att Gävle är en hamnstad märks på många sätt. Hamnen är en av Sveriges 
största och viktigaste, till exempel tas allt flygbränsle till Arlanda in här. 
Ut mot havet växer stadsdelen Gävle Strand och många av dess invånare 
kan följa fartygen som trafikerar dagens hamnområde från sitt hus eller 
lägenhet. Välj själv vilken betydelse vattnet och havet kan ha för dig. 
Är det arbetsgivande, rogivande eller lustgivande?



Gävle är en bra utgångspunkt för många karriärer. Högskolan erbjuder ett 
brett spektrum av utbildningar och här finns ett av Europas ledande kluster 
inom Geografisk informationshantering (GIS).  I Gävleregionen finns några av 
världens ledande stålföretag med verksamheter i mer än 130 länder . Här finns 
även flera andra framgångsrika företag inom skogsindustri, logistik och besök-
snäring. Närheten till Arlanda och Stockholm gör det även möjligt att resa i 
eller till jobbet och ändå ha ett fungerande liv på hemmaplan. Här behöver du 
inte välja mellan arbete, samvete eller lite stilla mete.
 
Gävleär en av Sveriges största och viktigaste hamnar, tack vare sitt strategiska 
läge. Spåren från tiden som ledande handels- och sjöfartsstad syns i form av 
gamla hamnmagasin och storslagna byggnader. Förutom mycket goda väg- och 
järnvägsförbindelser har vi också ett av världens bästa fiberoptiska stadsnät. 
Gävle är lika mycket mitt i världen som vilken metropol som helst. Skillnaden 
är den livskvalitet som vi kan erbjuda där utöver.

karriärstadeN



karriärstadeN

Gävle är en bra utgångspunkt för många karriärer. Högskolan erbjuder 
ett brett utbud av utbildningar och här finns ett av Europas ledande kluster 
inom Geografisk informationshantering (GIS). Närheten till Arlanda och 
Stockholm gör det även möjligt att resa i eller till jobbet och ändå ha ett 
fungerande liv på hemmaplan. Här behöver du inte välja mellan arbete, 
samvete eller lite stilla mete. 



Om du frågar en gävlebo var hon eller han trivs bäst, svarar de ofta Bönan eller 
Boulognerskogen. Fiskeläget vid havet eller den stora stadsparken, alltså. Och det 
är inte så konstigt, för de båda platserna sammanfattar Gävle ganska bra.
 
Havet lockar oss med öppna horisonter, bad och båtliv. Boulognerskogen är en stor 
grön lunga mitt i stadens puls, som gjord för picknick, jogging och lek. Gavleån, 
som flyter mellan träden, kantas av fritidsfiskare och uteserveringar medan den 
passerar Gävles centrum och rinner ut i havet. Kanske är det känslan i att ha vat-
ten i närheten som får oss att trivas. Just närheten brukar besökare och inflyttade 
lägga märke till. Vi som redan bor här tar den mer eller mindre för given. Det är 
lite enklare att få livspusslet att gå ihop när avstånden är korta. Att hinna hämta 
barnen, skjutsa till träningen, komma hem från mötet i Stockholm eller uträtta 
sina ärenden och shoppa på lunchen. Tiden talar för Gävle och du väljer själv om 
du vill lägga den på karriären, familjesfären eller paddling mellan skären.
 
Här finns möjlighet att hitta ett boende som passar livssituationen. Havsnära på 
Gävle Strand eller längs Norrlandet, golfnära i Lindbacka och 
Mackmyra, friluftsnära i de flesta stadsdelar eller stadspuls på både Norr och 
Söder. Här finns genuina bruksmiljöer, lantlighet ett stenkast från centrum och 
tät citykänsla med utsikt över både stad och hav. Allt det här tillsammans gör att vi 
gävlebor trivs och ofta uppfattas som ovanligt trevliga.

trivselstadeN



trivselstadeN

Havet lockar oss med öppna horisonter, bad och båtliv. Boulognerskogen 
är en stor grön lunga mitt i stadens puls, med Gavleån som flyter förbi. 
Kanske är det känslan i att ha vatten i närheten som får oss att trivas i 
Gävle. Närheten till det mesta får livspusslet att gå ihop. Tiden talar för 
Gävle och du väljer själv om du vill lägga den på karriären, familjesfären 
eller paddling mellan skären.



Året runt är Boulognerskogen ett 
levande vardagsrum mitt i staden.

Uteserveringarna på Söder och vid Stortorget 
sätter prägel på sommargävle.

60 minuter till Arlanda – bara ett exempel 
på vad vi menar med närhet.

Längs Gavleåns kajer och stränder 
möts historien och framtiden.

Uppfyllda av musiken promenerar vi 
från konserthuset in mot centrum.” ”

Vad sägs om gäVle?
Det finns mycket gott att säga om Gävle. 
De här tio meningarna är några bra 
exempel som kan användas på samma 
sätt som de lite längre texterna. Låt dig 
inspireras eller använd dem som de är.



Nio hål på golfbanan före jobbet och 
resten i god tid före middagen.

Flaggorna på stadsbussarna signalerar 
att det är hemmamatch idag.

Med en hållbar utbildning från 
högskolan ser framtiden ljus ut.

Att ha båten förtöjd vid radhuset ger 
uttrycket havsnära en ny betydelse.

Cykel- och promenadavstånd till 
det mesta underlättar vardagen.”

” ”

”



•   •   •   •

julbocken 1966. FoTo: lennaRT PeTTeRsson/aRbeTaRbladeT



Det finns minst två historier att berätta om halmbockar. 
Den ena handlar om en driftig reklamman som på 
1960-talet kom med en idé om att sätta upp världens 
största halmbock som ett reklamjippo på Slottstorget i 
Gävle. Och resten är … historia.

Den andra gamla halmbocken har en närmare koppling 
till sedvänjor och traditioner i bondesamhället. Den sista 
kärven av höstens skörd sparades för att föra 
över sin växtkraft till nästa års gröda. Kärven 
formades och pyntades på sitt särskilda sätt 
och sparades till julen då den användes i 
jullekarna. Den kallades ” jultyppan” eller 
” julbocken” och kom med tiden att ut-
vecklas till den julbock vi känner idag.

•   •   •   •





Det finns en ny bock i stan. Du ser den här bredvid. Den är 
stolt och vill vara en tydlig symbol för Gävle med omnejd. 
Den nya symbolen ska förknippas med trygghet, utmaningar, 
traditioner, innovationer och framtidstro.

Symbolen har en känsla av premium för att Gävle ska upp-
fattas precis så. En stad och en region i toppskiktet.

symbol



bildspråk



bildspråk
Gävles bildspråk bygger på kontrasterna mellan 
fritid och arbete, vila och aktivitet, värme och kyla. 
Det visar möjligheterna att kombinera olika delar av 
livet i en och samma stad. Alternativen finns i när-
heten och tiden räcker till för att nyttja dem.











Brandon Grotesque Regular är vårt typsnitt för brödtext. Och i rubriker 
använder vi braNdoN grotesqUe black

Vi har fyra huvudfärger och ”guld”, ”grå”, ”svart” och ”vitt” som komplementfärger.

Färger

pms 
7462 c

rbg
o-90-139

html
005a8b

pms 
219 c

rgb
215-31-133

html
d71F85

100 cyaN
45 mageNta

6 gUl
28 svart

1 cyaN
92 mageNta

1 gUl
0 svart

pms
 326c

rbg
0-90-139

html
00b2a9

pms
137 c

rgb
255-161-0

html
FFa100

84 cyaN
0 mageNta

38 gUl
0 svart

0 cyaN
45 mageNta

100 gUl
0 svart

pms 
465 c
rgb

179-173-93
html

b3995d

pms 
cool gray 3

rgb
235-235-235

html
c9cac8

9 cyaN
29 mageNta

66 gUl
26 svart

30 svart vittsvart

typsNitt



Brandon Grotesque Regular är vårt typsnitt för brödtext. Och i rubriker 
använder vi braNdoN grotesqUe black

Vi har fyra huvudfärger och ”guld”, ”grå”, ”svart” och ”vitt” som komplementfärger.
karriärstadeN

Orange associeras med glädje och 
representerar entusiasm, fascination, lycka, 
kreativitet, beslutsamhet, framgång, upp-

muntran och stimulans i karriärstaden Gävle.

trivselstadeN
Grönt är naturens färg. Den symboliserar 

tillväxt och harmoni. Grönt har en 
lugnande effekt och visar på stabilitet 
och uthållighet i trivselstaden Gävle.

UpplevelsestadeN
Ceriserosa visar på förälskelse och är 
uppfylld av positiva känslor. Att vara 

positivtuppslukad av utbudet i 
upplevelsestaden Gävle.

hamNstadeN
Blått är havets och himlens färg. 

Den associeras med djup och stabilitet, 
stillhet och lugn. Blått står för 

förtroende i hamnstaden Gävle. 



aNNoNseriNg

Gävle är en bra utgångspunkt för många karriärer. Högskolan erbjuder ett brett 
spektrum av utbildningar och här finns ett av Europas ledande kluster inom 
Geografisk informationshantering (GIS). Närheten till Arlanda och Stockholm 
gör det även möjligt att resa i eller till jobbet och ändå ha ett fungerande liv på 
hemmaplan. Här behöver du inte välja mellan arbete, samvete eller lite stilla mete. 

dagens match-
värd hälsar 
er välkommen

matchbollarna 
är skänkta av

Onsdag 9/4 kl 19.00
Gefle IF - Djurgårdens IF

Välkommen till Strömvallen!
Biljetter köper du på gefleiffotboll.se, på

Gefle IFs kansli eller hos något av våra ombud. 
Biljettkontoret på Strömvallen öppnar 

4 timmar före match.

gefleiffotboll.se

Jobba på 
Lantmäteriet i Gävle?

Finns det ens på kartan?

Frågan är faktiskt befogad. För trots att behovet av unga ingenjörer och 
tekniker fortsätteratt öka över hela Sverige är det förvånansvärt få som tar 
chansen att skaffa sig en teknisk utbildning. Knepigt för oss arbetsgivare – 
världens chans för dig!

Var med och led den tekniska utvecklingen.
Som prognosen för framtidens arbetsmarknad ser ut behöver du knappast 
ångra dig oavsett vilken teknisk inriktning du väljer. Vi på Lantmäteriet blir 
dock självklart extra glada om du väljer att plugga till lantmätare, GIS-ingenjör 
eller kart- och mätningsingenjör. Lantmäteriets huvudsyssla är, enkelt uttryckt, 
att kartlägga vår omvärld. Vi bidrar till trygga fastighetsaffärer, men också till 
det globala miljöarbetet och fattigdomsbekämpningen i världen. Lantmäteriet 
ligger långt framme när det gäller att samla in, hantera och presentera geografisk 
information och redan som student får du tillgång till den absolut senaste 
tekniken på området.

Gävle – ett centrum för lantmäteri.
Lantmäteriet har ett 80-tal kontor spridda över landet – och vårt huvudkontor 
ligger i Gävle. Det är därför ingen slump att det också finns riktigt bra 
lantmätarutbildningar här. Vi har ett aktivt samarbete med Högskolan i Gävle 
(HiG) där experter från oss deltar i undervisningen.

Gävle är en bra utgångspunkt för många karriärer. 
Högskolan erbjuder ett brett spektrum av utbildningar 
och här finns ett av Europas ledande kluster inom 
Geografisk informationshantering (GIS). Närheten 
till Arlanda och Stockholm gör det även möjligt att 
resa i eller till jobbet och ändå ha ett fungerande liv på 
hemmaplan. Här behöver du inte välja mellan arbete, 
samvete eller lite stilla mete. 

Vilket yrke 
   passar dig?

Funderar du ofta på framtiden? 
Eller känns alla val och möjligheter bara 
jobbiga? Lugn, vi vet vad framtiden behöver.
Ladda ner SYO-konsulenten och få 
framtiden serverad direkt i din mobil. 

Idrottsvetare?

Vad framtiden behöver

Ett teoretiskt program med fokus 
på idrott, hälsa och ledarskap!

Nytt program!
Idrottsvetenskapliga 

programmet

I Gävle ger kontrasterna de starkaste upplevelserna. 
För att vara en medelstor stad är utbudet av aktiviteter 
ovanligt stort. Stora internationella arrangemang 
blandas med små lokala tillställningar. Kokande stäm-
ning i en fullsatt ishockeyarena eller paddling på en 
spegelblank sjö. De korta avstånden mellan det mesta 
gör att du hinner mer än du tror. Här väljer du själv 
mellan skållhet, stillhet och nyfikenhet.

geFle iF annons
Exempel på sponsringsannons

lanTmäTeRieT
Exempel på platsannons

högskolan i gäVle
Exempel på annons

eVenT/mässa
Exempel på utformning

gRaFisk 
VeRkTygs-
låda
Alla symboler, 
grafik och texter 
du behöver kan 
du ladda ner på: 
www.gavle.se/
varumarketgavle



aNNoNseriNg sociala medier
Vår grafiskt enkla symbol lämpar sig utmärkt för digital närvaro i sociala medier. 

Och med enkla, tydliga budskap kan vi få genomslag.

#sharegavle
#sharegävle



PRoFilPRodukTeR. 
Satsa på kvalitet i både material och tryck. 
En bristfällig produkt eller ett dåligt tryck 
förmedlar samma känsla av Gävle.



GD/GIF-Olympiaden           är årets största 
friidrottsfest. Runt 3000 elever tävlar helgen 
25–26 maj i 60 m, stafett, terräng, längdhopp 
och kula på Gunder Hägg-stadion. 

Självklart finns vi från Gefleortens på plats 
och stöttar alla duktiga flickor och pojkar 
som kämpar för sina skolklasser. 

Besök oss i vårt tält. Där kan du provsmaka 
våra goda och nyttiga produkter. Välkommen!

2007

 Årets 
friidrottsfest!

Vår
 skola
äger!

I Gävle ger kontrasterna 
de starkaste upplevelserna. 
Stora internationella 
arrangemang och små lokala 
tillställningar. Het stämning i 
ishockeyarenan eller paddling 
på en spegelblank sjö. 
Välj själv mellan skållhet, 
stillhet och nyfikenhet.

www.visitgavle.se

FoRm och smak
Gävles symbol kan 
användas i många 
sammanhang. Men 
alltid på ett smak-
fullt och form-
mässigt riktigt 
sätt. En peppar-
kaksform 
kombinerar 
båda på ett 
utmärkt 
sätt!



Havsnära 
boende?

Att Gävle är en hamnstad märks på många sätt. Hamnen är 
en av Sveriges största och viktigaste, till exempel tas allt 
flygbränsle till Arlanda in här. Ut mot havet växer stadsdelen 
Gävle Strand och många av dess invånare kan följa fartygen 
som trafikerar dagens hamnområde från sitt hus eller
lägenhet. Välj själv vilken betydelse vattnet och havet kan 
ha för dig. Är det arbetsgivande, rogivande eller lustgivande?

GÄVLE
fastiGhEts

boLaG 

årsredovisning gavleföretaget

I Gävle ger kontrasterna de starkaste upplevelserna. För att vara en 
medelstor stad är utbudet av aktiviteter ovanligt stort. Stora interna-
tionella arrangemang blandas med små lokala tillställningar. Kokande 
stämning i en fullsatt ishockeyarena eller paddling på en spegelblank 
sjö. De korta avstånden mellan det mesta gör att du hinner mer än 
du tror. Här väljer du själv mellan skållhet, stillhet och nyfikenhet.

inFöRsäljningsbRoschyR FRån FasTigheTsbolag 
om boende i Gävle med havsnära tomt/använd någon av texterna

åRsRedoVisning 
för ett företag i Gävle/använd något av texterna

eTT FöReTags hemsida

60 minuter till Arlanda – bara ett 
exempel på vad vi menar med närhet.

skiss-
poster
på lokal
häNdelse
i gävle.

ARRANGÖREN

logo logo logo



mässmonTeR för ett företag/bild och text för Gävle

gavle
comPany

 Att Gävle är en hamnstad märks på många sätt. 
Hamnen är en av Sveriges största och viktigaste,
 till exempel tas allt flygbränsle till Arlanda in här. 

visitgavle.se

Upplevelser i  Gävle!
Nyfiken på 
höstens konserter?
gavlekonserthus.se

Kul tillsammans  
och sköna badTåglek och 

Sveriges äldsta bil

Läs mer om vilka  
investeringar som görs.

www.gavle.se

Kom till monter 39  
på Business Arena i Stockholm 

18-19/9 så berättar vi mer.

Här investeras  
7 miljarder   
60 minuter  

från Arlanda.
Vill ni  

vara med?

Stockholm

Gävle

Arlanda

E4

E16



berätta
om gävle!



berätta
om gävle!

Varumärket Gävle är gemensam egendom för alla 
som vill kommunicera kring Gävle i olika samman-
hang. Använd det när ni rekryterar personal, när 
ni presenterar er verksamhet på hemsidan, när ni 
ställer ut på en mässa i Gränna eller i Geneve.

Har ni frågor eller idéer  kring användningen – 
tveka inte utan ta kontakt med oss.

varumarket@gavle.se           Telefon 026-17 80 00

•   •   •   •



www.gavle.se/varumarketgavle
häR hiTTaR du VaRumäRkeskoncePTeT FöR nedladdning.


