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Vi byter utseende!
Inom kort kommer orientering.se att förändras. I
samband med Orienteringskonventet i Skövde den
15-17 november presenterar Svenska
Orienteringsförbundet både en ny webbsida och en
ny grafisk profil.
Redan på ordförandekonferensen 2012 presenterades
Svenska Orienteringsförbundets nya grafiska profil – under
det stundande konventet i Skövde sker offentliggörandet.
Samtliga logotyper, på såväl förbunds- som distriktsnivå,
byts ut.
- Sedan några år tillbaka innefattar orienteringsförbundet
fyra discipliner – orienteringslöpning,
mountainbikeorientering, skidorientering och
precisionsorientering. Därför känner vi att en
orienteringslöpare inte är någon optimal symbol för hela
förbundet, säger förbundschef Susanne Söderholm
Samtidigt som den nya grafiska profilen införs, kommer
SOFT även att presentera en uppfräschad, lite enklare men
samtidigt mer lättskött webbsida.
Under de senaste åren har orientering.se varit en så kallad
"anpassad sida", som vid förändringar och vissa
uppdateringar har krävt externa tjänster. Den så kallade
"standardsidan", som vi nu övergår till kommer inte att
kräva några merkostnader för utvecklingsarbete, utan den
tekniska driften ingår helt i avtalet med
Riksidrottsförbundet.
- Arbetet med att sjösätta den nya webbsidan innebär
förstås en liten och tillfällig investering, men om man tittar
på längre sikt kommer den här övergången att innebära
besparingar, säger Susanne Söderholm.

Det var på tiden!
Sk revs av nyfik en 2013-11-06 k l 20:27

Anmäl

Som det står i artikeln presenterades den nya profilen på ordförandekonferensen redan i fjol.
Ordförande fick då tycka till och påverka. Investeringen gjordes redan 2012 och som Susanne säger
ovan, på längre sikt blir det billigare. I och med standardsidan ska tydligen inte nyutveckling kosta
SOFT eller distrikten något.
Sk revs av Ordförande 2013-11-04 k l 18:47
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Känns bra att investera i detta nu? Dessutom, bestämmer inte distrikten över sina egna logotyper?
Sk revs av Anders 2013-11-04 k l 18:06
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