Nå er vi én familie
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Et tydelig fellesskap
Kjære kunde,
Vi er en gruppe selskaper som sammen utgjør en
unik ressurs for næringsmiddelindustrien og annen
prosessindustri.
Nå ønsker vi å synliggjøre dette enda bedre, gjennom å
fremstå som et tydelig fellesskap hvor selskapene har
en klar tilhørighet til hverandre. Med et nytt familienavn og en ny, felles profil skal vi gå fra å være en
fragmentert gruppe med mange navn og uttrykk til en
familie med klart slektskap og identitet.
Det er alltid uvant å forlate det veletablerte, men
jeg er overbevist om at de endringene vi gjør nå, er
riktige! Jeg håper også dette kan bidra til at vi i enda
større grad kan få synliggjort hvilke ressurser og
samarbeidsmuligheter vi utgjør for deg!
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide!
Per Ivar Berg
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Familienavnet
Vi har ønsket å finne et felles
familienavn som er relevant for alle
selskapene. Samtidig er det viktig å
ikke legge for store begrensninger
for fremtidig utvikling.
Siden navnet skal kombineres med selskapsnavn
som er beskrivende for det enkelte selskaps
kjernevirksomhet, bør det helst ikke være for langt.
Vårt leverandør/kundenettverk er internasjonalt,
derfor bør navnet fungere også på andre språk.
Felles for alle selskapene i er at vi tilbyr våre kunder
økt effektivisering – som regel igjennom ulike
stordrifts/skalaeffekter. Valget har derfor falt på
Skala som vårt felles familienavn.
Skala gir også utrykk for det brede register av
kompetanse og løsninger vi kan tilby sammen.
Alle selskapenes kjernevirksomhet er knyttet til
planlegging/konstruksjon/engineering – her er
skalering/målesstokk et sentralt begrep.
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skala
Skalafordeler eller skalaeffekter
betegner innen produksjonslære
en situasjon, hvor kostnadende blir
mindre per produserte enhet når
antall produserte enheter øker.

Målestokk, eller skala brukes til å
definere det proposjonale forholdet
mellom et fysisk objekt og en tegning
som representerer denne. Eksempler;
kart og konstruksjonstegninger.

Skalabilitet - et systems evne til å
øke utbytte eller kapasitet gjennom
modifiseringer og/eller tilleggsutstyr.

Skala - et utrykk for bredde eller
omfang. Jfr den stor produkt- og
kompetansebredden vi representerer.
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Et visuelt slektskap

Med en nytt felles familienavn ønsker vi også å
fremstå som en familie visuelt – igjennom bruk
av logos, farger og andre elementer.

i betydning av den målestokk som vi alle
benytter har derfor vært det idemessige
utgangspunktet.

Ved utforming av “familielogo” har vi lett
etter symbolikk som er relevant for de ulike
selskapene – uavhengig av type virksomhet.

En målestokk uttrykkes jo alltid igjennom
forholdstall skilt med et kolon, som feks
1:100. Dette kolonet finner du igjen i vår nye,
felles logo.

Vi har her tatt utgangpunkt i at alle
selskapener på ulike måter lager løsninger
i form av planløsning og konstruksjoner
hvor målestokk er et sentralt verktøy; Skala
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Med basis i logoen, har vi bygget opp en
felles profil for selskapene som er moderne,
fleksibel og gjenkjennbar.
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Sammen er vi sterkere
Sammen utgjør vi en produktbredde og kompetanse som gjør
oss enda mer interessant i markedet. Som “familie” kan vi tilby
sammensatte, helhetlige løsninger som forenkler planleggingsog beslutningsprosessene for våre kunder.

Skala Prosessteknikk (Landteknikk)
– engineeringselskap og ledende
leverandør av tekniske tjenester,
prosessutrustning, emballasje
og forbruksartikler til norsk
næringsmiddelindustri.
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Skala Foodtech (BM Food Tech)
– en ledende leverandør av
produksjonsutstyr og automatiserte
linjer til kjøttindustrien og annen
næringsmiddelindustri med fokus på
batchproduksjon.

Samtidig er vi fortsatt selvstendige selskaper med unik kompetanse og
verdiskapning. Dette innebærer at alle selskapene har felles familienavn,
og samtidig et unikt navn som er beskrivende for kjernevirksomheten.
Vi består nå av følgende “familiemedlemmer”:

Skala Robotech (Optimove) – en norsk
ingeniørbedrift som prosjekterer
og leverer robotiserings- og
materialhåndteringsutstyr til
næringsmiddelindustrien og annen
produksjonsindustri. Selskapet
representerer Motoman i det
norske marked.

Skala Fabrikk (Landteknikk
Fabrikk) – spesialprodusent av
gårdstanker, transporttanker og
andre produkter i rustfritt stål med
næringsmiddelindustrien som
hovedmarked.
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Business as usual
Bortsett fra nytt navn, innebærer ikke dette noen formelle
endringer for deg som kunde.

Dette er en ren navneendring hvor de juridiske
enhetene fortsetter som før. Foretaksnummer,
adresser, kontonummer, ansvar og andre
forhold er uendret i forhold til tidligere.
Når det gjelder e-mail- og internettadresser,
følger egen informasjon om dette.
I praksis er det bare navnet i leverandørregisteret deres som må endres!
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GRID/SAK/MARKETING 0912

Nedre Kalbakkvei 88, Kalbakken.
Postboks 83 Økern 0508 Oslo
Tlf.: 23 05 28 00 Telefax 23 05 28 01
www.skala.no

