
VILLE DET IKKE
VÆRE EN GOD IDÉ
MED EN SKARPERE
PROFIL?

I forbindelse med etableing af
”Det Nye Klampenborg” i 2014,
lancerede man også et nyt
logo/bomærke for Klampenborg
Galopbane.

Et logo er et billede eller symbol,
der indeholder ord eller bogsta-
ver og et bomærke er et billede
eller symbol uden bogstaver. 

Logo og/eller bomærke eller en
kombination har naturligvis til
formål at skabe genkendelse.
Det forpligter naturligvis, at de
ydelser/oplevelser, det dækker,
skal leve op til disse.

Modtagelsen af Klampenborg
Galopbanes nye bomærke i 2014
var et stort spørgsmålstegn!
Hvad forestillede bomærket?

Var det en stiliseret tegning over
galopbanen? var det en hest?
Jeg er aldrig blevet klar over
det. Men en opgradering eller et
helt nyt bomærke, der umiddel-
bart opfattes som Klampenborg
Galopbane ville være rart.
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Racetime

Det kræver også midler at få det kommunikeret. Og der må 
så skaffes de nødvendige midler - eventuelt gennem en spon-
sorering.

Men samtidig ville der jo også blve skabt opmærksomhed om-
kring Klampenborg Galopbane, for naturligvis skulle man
også opnå ”gratis milllimeter” ved
udsendelse af udførligt
pressemateriale.

Jeg synes faktisk, at ”Det Nye Klampenborg” fortjener et
bedre bomærke/logo, for der er virkelig noget at være
stolt af og det skulle et bomærke/logo gerne kommuni-
kere, uden at man skal gætte sig til det.

Jeg har erfaret, at det nye bomærke/logo blev til hos et
designbureau og at det absolut ikke var billigt. Derfor er
det nok ikke her Klampenborg Galopbanes bestyrelse og
daglige ledelse først ville sætte ind, hvis der kom penge
til huse.

Derfor kunne der måske udskrives en konkurrence 
om at fremkomme med forslag. En konkurrence 
såvel blandt amatører som professionelle. 


