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Arom-dekor Kemi bytter drakt i tre land!

1. mars 2019 kommer Arom-dekor Kemi til å endre på utseendet ved å bytte logotype og grafisk profil på alle
markeder som vi finnes i, dvs Sverige, Norge og Finland.
Eksakt hvor lenge den nåværende logoen har eksistert er det ingen med sikkerhet som vet, men sannsynligvis i lang
tid. Arom-dekor Kemi ble grunnlagt allerede 1940, men ifra begynnelsen bestod virksomheten i å framstille aromer
og dekorasjoner til konditorier, derfor navnet ”Arom-dekor”. Ordet ”Kemi” ble lagt til senere, så mye har forandret
seg siden 1940.
Vi har diskutert denne forandringen de seneste 3-4 årene, men vi har ikke vært klare for det tidligere. Men siden
vi ble en del av Vilokan Group i 2016, har avgjørelsen vokset fram og vi kjenner at det er riktig og gjøre dette nå.
Det er av flere årsaker, men noen av dem er at vi vil;
- tydelig vise at vi tilhører Vilokan Group.
- tydelig vise våre verdier for miljøet.
- få en mer moderne logotype som er mer 2020 enn 1940.
- få med et symbol i logotypen som vi kan bruke på en lekfull måte i forskjellige sammenheng.
”Alle forandringer er et resultat av det som skjer i resten av verden, klimatrusselen er en av de største utfordringene
i vår tid, her har vi i vår bransje en stor rolle både idag og i framtiden. Et eksempel på dette er arbeidet som vi
driver sammen med Vilokan som bl.a. renser avisningsvæsken fra flyplasser. Dette produktet (propylenglykol) tar
vi senere ut på markedet. Vi er også mitt i en spennende og ekspansiv fase, ikke bare at vi vokser på eksisterende
markeder, men starter i et nytt land. Et bevis på det er at vi har startet opp i Finland ved årsskiftet 2018/2019.
Profilforandringen som vi gjør nå er en måte og vise at vi vil forandre og utvikle både internt og eksternt”, sier
Christian Lundell/adm.dir. på Arom-dekor Kemi AB.
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