
Just nu jobbar vi med utvecklingen av Inredia, vi kallar det 
Inredia 2.0, ett nytt sätt att tänka kring utställningsytorna och 
presentationen av Tibros identitet och erbjudande. Hur kan vi 
på bästa sätt bli den naturliga samlingspunkten och 
skyltfönstret för Tibros möbelindustri? 

Här har vi samlat lite av våra tankar och idéer vi jobbar med 
just nu.

Utställningsytor på alla tre plan: Göra hela huset till 
utställningsytor, ytor som möbleras av företag och används 
av besökare.

Varje företag för en egen yta: Inga mer konceptutställningar 
- fri möblering och möjlighet att visa upp just de möblerna ni 
vill visa upp. Möbleras efter en viss funktion såsom lounge 
eller arbetsyta och används sedan av besökare i huset.

Information om företaget på ytan: Tydlig skyltning om vilket 
företag som äger ytan, hur de jobbar och vad för typ av 
produkter de gör. Självklart med kontaktuppgifter och kanske 
QR-koder som leder in på Inredia.se där det finns ännu mer 
storytelling kring företaget. 

Ändrad prisbild: Se över kostnaden för ytorna, pengar som 
kommer in från företag går till skyltar, digitalt material, 
potentiellt en kort film om företaget och visst underhåll av 
ytorna som målning och rekvisita.

Exempel på ytor: Inredia lounge, Inredia workspace, Inredia 
meeting

företagsutställningar projektvägg

Alla som besöker Inredia ska få en känsla av att det händer 
grejer i Tibro, att det härifrån levereras möbler över hela 
världen till häftiga projekt. Vi har därför tankar på att visa upp 
projekt på en stor vägg vid restaurangen. 

Det är en yta där mycket människor rör sig och genom att skapa 
en café- eller loungeyta här, som också är möblerad av ett 
Tibroföretag, kommer människor kunna dröja sig kvar, ta en 
kopp kaffe och samtidigt se häftiga projekt från Tibro under 
rubriken Made in Tibro – used world wide

Enkel skiss på hur projektväggen kan se ut



Vi också tänkt kring användningen av huset och hur det i 
praktiken ska fungera som mötesplats för möbelbranschen. 

Ett förslag är Inredia talks eller mindsharing; korta 
föreläsningar och seminarium över lunchen i trappan. Det kan 
vara en formgivare som jobbar med något av företagen här i 
Tibro som berättar om sitt arbete, någon från företagen som 
berättar om deras synsätt på tillexempel hållbar design osv.. 

Talks/mindsharing utställning/installation

Vi har tankar på att en yta på våning två ska vara plats för mer 
temporära utställningar och installationer. Här finns det plats 
för det övriga näringslivet i Tibro att få visa sina produkter i ett 
annat ljus. Tillexempel ett konstverk av mobilskydd eller en 
installation gjord av spillmaterial från en industri.

Här kan också dåtidens Tibro visas upp ett spännande sätt.

Bildinspiration till hur utställningarna/installationerna kan se ut 

Det som är presenterat här är än så länge bara idéer och 
tankar från oss på Tillväxt Tibro. Vi vill veta vad ni som företag 
tycker och hur ni skulle vilja att utställningarna på Inredia såg 
ut. Ni har säkert massor med idéer och funderingar, hör 
jättegärna av er till mig: felicia.lans@tibro.se / 0504 184 26 

Jag kommer inom en snar framtid också kontakta alla 
möbelföretagen i Tibro för att se hur tankarna går kring Inredia 
och se vilka som vill ställa ut under kommande året. 

Målet är att ha ett nytt fräscht Inredia att visa upp på 
möbeldagarna i September.

Era åsikter
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