Varumärksplattform

Vad är…
Ett varumärke?
Kungälvs varumärke är alla de tankar, känslor och
associationer som platsen förknippas med. Vårt varumärke
ägs och byggs av oss alla tillsammans.
En varumärkesplattform?
Varumärkesplattformen är vår gemensamma ledstjärna när vi
utvecklar och pratar om Kungälv. Den hjälper oss att agera
och kommunicera enhetligt.
Den berättar vad som ska lyftas fram, hur vi gör det och vad
omvärlden främst ska förknippa med Kungälv.
Utifrån varumärkesplattformen kan vi utveckla och bygga en
attraktiv plats.

Vad sä tter vi i skyltfönstret?
”Att våga välja ut och välja bort är en
framgångsfaktor när det handlar om att
bygga ett starkt, tydligt varumärke.
När vi väl fått in folk i affären kan vi sälja
hela utbudet”

Begrepp i plattformen
Förflyttning Den omställning vi behöver göra i omvärldens
medvetande för att vara en attraktiv plats.

Tillgångar Beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar om
Kungälv på en övergripande nivå. Dessa tillgångar
representerar det som är unikt för oss och som är
attraktivt för våra målgrupper. (Det vi sätter i
skyltfönstret)
Kombinationen av dessa tillgångar gör oss unika.

Position Positionen handlar om vad andra ska tänka
och känna när de kommer i kontakt med
Kungälv. Den särskiljer oss från andra och
är den röda tråden i allt vi kommunicerar.
Vår position är också en ledstjärna när vi
utvecklar platsen.
(Det är dock ingen slogan utan ett
huvudbudskap som kan uttryckas och
illustreras på många olika sätt)

Våra huvudmålgrupper

Invånare
(befintliga och
potentiella)

Besökare
(de som redan har
besökt oss och potentiella)

Näringsliv
(befintliga företagare,
potentiella företag
och investerare av
olika slag)

Våra tillgångar
1

En mysig småstad med komplett utbud
(storheten i det lilla )

2

Marstrand och närheten till hav och älv

3

Närhet till storstad

4

Vår historia

5

Kungälvsborna

Tillgång 1:
Mysig småstad med komplett utbud
• Den lilla småstaden med det
kompletta utbudet

• Historian mitt i stan

• Trygghet och enkelhet

• Västra gatan – snickarglädje,
vackra trähus

• Lokala butiker/restauranger och
hotell (Gustus, Fars Hatt)

• Idrottsmöjligheter
Betydelse för målgrupper:

Företag

• Barockkyrkan

Invånare

• Pittoreskt

• Närheten till älvar och grönområden/naturreservat/
friluftsområden

Besökare

• Mysiga gator med äldre
bebyggelse

• Grön och vacker stadskärna

Tillgång 2:
Marstrand och närheten till hav och älv
• Tillgång till både hav och älvar
• Havet är en naturlig del av våra liv, älvarna
rinner genom staden och berikar vår miljö
• Marstrand och utbudet där
• Idéer kring att skapa en internationell
seglararena

Företag

Invånare

Besökare

Betydelse för målgrupper:

Tillgång 3:
Närhet till storstad
• Sveriges näst största stad bara 15 min bort (med
storstadsutbud av konst, mat och upplevelser, flygplats,
skärgården etc.)
• Möjlighet att arbeta i Göteborg men bo i Kungälv
• Möjlighet att bo i Göteborg men arbeta i Kungälv
• Flyg till kontinenten
• Ett bra läge med tillgång till storstad, kust och goda
kommunikationer

Företag

Invånare

Betydelse för målgrupper:

Besökare

• Etableringsmöjligheter

Tillgång 4:
Vår historia
• En av Sveriges äldsta städer och den äldsta staden i Bohuslän. Har varit norsk,
dansk och svensk. Berättelser om medeltida betydelse som en av Norges främsta
handelsplats
• Bevarad barockkyrka – Kungälvs kyrka som är en av Sveriges få helhetsbevarade
kyrkor från 1600-talet. Har fantastiska takmålningar som täcker hela innertaket
• Bohusfästning ett skydd i oroliga tider och som har klarat av flera fientliga
angrepp. Nerbränd och omplacerad stad. Ny stad byggdes 1696 på den norra
älvstranden och koncentrerades kring Västra gatan
• Marstrand som anrik kunglig badort
• De två fästningarna står som profilbärande påminnelse om dessa tider och får oss
att reflektera över vår egen tillvaro och framtid

Betydelse för målgrupper:

Företag

Invånare

Besökare

• Tillgängliga bevarade, öppna miljöer i form av Barockkyrkan, trångbebyggelsen vid
Västra gatan samt Marstrands gamla bebyggelse

Tillgång 5:
Kungälvsborna
• Glada och vänliga
• Stor gemenskap och vi-känsla
• Kungälvsanda där vi hjälps åt och får saker att hända
• Aktivt idrotts- och föreningsliv
• En unik stolthet – här är vi stolta över att vara Kungälvsbor
• Viljan – vi vill Kungälv det bästa och vi vill framåt

Företag

Invånare

Besökare

Betydelse för målgrupper:

Positionsförflyttning
Traditionella och bekväma
Tysta och osynliga
Avvaktande
I skuggan av Marstrand

Nytänkande, modiga, driftiga
Våga ta plats, visa vår stolthet utan
respekt för vår ringa storlek
Inbjudande
Attraktiva tillsammans

En plats med rik historia

Använda vår historia och samtidigt
skapa vår nya historia

Förknippade med kexen

Förknippade med ”hela godispåsen”
(många tillgångar)

Från att åka förbi

Uppmaning att stanna till

Tonalitet
Familjär
och öppen

Jordnära
och varm

Stolt och
kaxig (med
glimten i ögat)

Aktiv
och driven

Brandstory
Vad är grejen med Kungälv? Hur kan en liten
stad ändå kännas så stor?
Kanske är det vår mäktiga historia som finns
runtomkring oss, där byggnader, gator och fästningar
påminner oss om vårt rika arv och alla de kungar som
levt och utfört stordåd här. Kanske är det för att
tryggheten, servicen och närheten till allt gör att livet i
Kungälv känns enklare, rikare och större. Att vi kan
cykla till jobbet, komma ut till löpspår och öppna vidder
på några minuter och få mer tid över till dem och det vi
älskar. Den kompletta småstaden.
Kanske ligger storheten i att ha Sveriges härligaste
storstad på femton minuters avstånd. Eller i närheten till
vattnet, där älvarna och båtlivet i Marstrand tar oss till
vida hav, sand-strand och salta klippor. Kanske finns
storheten i vårt unika läge med bra kommunikationer,
som gör det lätt att ta sig hit, vidare och ut i världen.
Den perfekta utgångspunkten. Kanske bor storheten i

oss Kungälvsbor. I vår drivkraft att trots motgångar
fortsätta bygga och utveckla vår stad för att vi tror på
den och människorna som bor
här. Att vi håller ihop, hjälper varandra och välkomnar
nya vänner.
För i Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi
drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans.
Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. Här
bor vi som ser storheten i vår litenhet, i vår historia, i
närheten till älv och hav, till storstad och inte minst i alla
människor som bor och verkar här, och som gång på
gång fortsätter se och göra just det – storheter.
Vår position är:
”Plats för storheter”

Strategi
• Vi utgår från att storheten ligger i vår litenhet, det nära, enkla, öppna och mjuka
• Vi använder begreppet storhet för att knyta an till vår historia
• Vår storhet bygger på kombinationer av det vi har runt oss (Marstrand, storstad mm)
Tillsammans är vi en spännande plats. Vi skapar vårt erbjudande tillsammans med andra
• Vi lyfter fram konkreta saker vi gör, bygger eller satsar på
• Storheten bor i Kungälvsborna – vi lyfter fram dem i vår kommunikation

Ord och uttryck vi gillar
(som kommunicerar storheten)

Vidder
Mäktig/dramatisk historia
Större vyer
Vida hav
Stora hjärtan
Rik på natur/historia
Höga ambitioner
Större liv

Perfekt
utgångspunkt
Runt hörnet
Framgångsrika
Möjligheter
Handlingskraft
Eldsjälar
Kombinationer
Komplett

Stordåd
Vi Kungälvsbor
Storheten i det lilla

