Tofteloftet - ORKidè
Den 27. jan. 2014 kl. 14:14 skrev "firmapost@tofteloftet.no" <firmapost@tofteloftet.no>:
God ettermiddag!
Etter oppfordring fra Kolbjørn (Gaustad), min tidligere sjef i Fylket på 1970-tallet, gode venn og
kamerat, tar jeg kontakt med deg som leder regionrådet for Nordmøre, ORKidè. Kolbjørn mener at
du bør se våre industrielle fotokunstbilder og våre gavebilder trykt på rein trefiber – cellulose fra
kortreist norsk skau med et rikt utvalg av viltvoksende orkidèr som motiv.
Ved hjelp av leder Steinar Samsing Myhre i Norsk Orkidéforening har vi fått en oversikt over
forekomstene av registrerte viltvoksende orkideene i de 13 kommunene på Nordmøre og i Romsdal
som er med i ORKidé-samarbeidet. Antall registrerte orkidéarter varierer fra åtte i Frei/Kristiansund
til 19 i Fræna og i Surnadal. Med andre ord bekrefter registreringene at Nordmøre er blant de mest
rikeste områdene i landet vårt når det gjelder utbredelsen av disse til dels meget vakre blomstene.
Bruken av ORKidé som navn på regionsamarbeidet på Nordmøre er godt forankret i
floravirkeligheten! Med andre ord er også bruken av orkideer som profileringsverktøy godt forankret
i den nordmørske virkeligheten.
Godt egnet
Vi tror at våre ”tredimensjonale skulpturelle fotografier”, som kunsthistoriker Hilde Hernes
karakteriser våre fotokunstverker som, av orkideer vil kunne være godt egnet som vakre og
annerledes profileringsverktøy for ORKidé. Som for eksempel i forbindelse med utsmykkinger og som
gaver ved ulike anledninger. Er du på disse kantene av Kongeriket så anbefaler vi mer enn gjerne et
besøk til Nedre Eiker der 26 orkidékunstverk fra oss nå danner hoved utsmykkingen i kommunens
rådhus.
Vi tror også at anvendelige flerbrukskort med skreddersydde innstikk for ulik bruk som invitasjoner,
bordkort, gavekort osv og våre mapper i ulike størrelser også er godt egnet som profileringsverktøy.
Til gaver har vi skreddersydde ferdigpakkede minibilder i nyskapende esker med varmepreg og sløyfe
på. Her sjølsagt med viltvoksende Nordmøreorkidèer som motiv.
Siden vi presenterte oss hos dere i Kongens Plass 1 for fire år tilbake, har vi ytterligere utviklet våre
gave og profileringsartikler. Ja, det har vi faktisk også gjort etter at vi besøkte tidligere leder av
ORKidè, Mons Otnes i Surnadal i fjor sommer.
Så dersom du også har lyst til å se, kjenne på og nærmest lukte på disse helt annerledes fotokunst og
profileringsartiklene, så presenterer vi de helt uforpliktende når det passer for deg i for eksempel i
forbindelse med at du er i et aller annet æren i Oslo.
Legger ved vår infobrosjyre i PDF format. Her får du litt mer informasjon om oss, våre produkter og
kunder. Klikk deg gjerne også inn på våre hjemmeside. Her kan du blant annet se alle de 26
viltvoksende orkidèr som vi kan tilby: http://www.tofteloftet.no/galleri/fotofat/
I tillegg til at Arbeiderpartiet er vår største kunde, er også Senterpartiet som du representerer en stor
kunde. Jeg var for øvrig leder i Senterungdommen i Møre og Romsdal da jeg jobbet hos Kolbjørn på
70-tallet.
Ha en fortsatt fin dag!
Beste hilsen
Svein Erik Bakken, Tofteloftet

