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SKEPPSBRON 2 - SKYLTAR GER LYFT I MALMÖS KROGVÄRLD

Om projektet

Utmaning

Lösning

Restaurang Skeppsbron 2 är en
krog belägen i Malmö Börshus
vid Malmö Centralstation med
plats för 180 gäster och en stor
inglasad veranda med utsikt
över kanalen. Krögaren Andreas
Pieplow
äger
restaurangen
sedan 1995 och driver den som
ett brasseri med ambitionen
att skapa en trevlig mötesplats
i avslappnad atmosfär och
god mat med inspiration från
världens metropoler.

Restaurangen ligger i Malmös
centrala delar, men läget är
ändå separerat från övriga
innerstaden,
då
kanalen
fungerar som en avskiljare och
majoriteten av förbipasserande
rör sig på andra sidan kanalen.

Valet av leverantör föll på Focus
eftersom Andreas Pieplow sökte
en leverantör som kunde sätta
sig in i och förstå restaurangens
utmaningar,
komma
med
genomtänkta idéer och leverera
högsta kvalitet på skyltar.

Konkurrensen från krogtätare
distrikt som Lilla torg och
Möllevångstorget är stor och
antalet spontana krogbesökare
är betydligt mindre i jämförelse.
Restaurangen har även en stor
inglasad veranda och begränsad
möjlighet till skyltning då Malmö
Börshus anses vara en byggnad
med kulturhistoriskt värde.

Focus involverades snabbt
i designprocessen och
tog
fram
olika
designlösningar
i samråd med krögare och
fastighetsägare. Efter samråd
med kommunen gjordes några
finjusteringar och tills slut
enades alla parter om fristående
bokstäver
monterade
på
glasverandans tak, kompletterat
med en roterande stilistisk
servitör i gult. Samtliga skyltar
är försedda med LED-belysning
och bokstäverna med en black
and white-effekt, vilket gör att de
är svarta på dagen och lyser i vitt
under dygnets mörkare timmar.
“Mat & Bar” lyser med gult sken.

Focus fick 2015 uppdraget att
förnya restuarangens skyltning
och tydliggöra positionen i
centrala Malmö.

“

Vi har sett en ökning med 30% sedan skyltarna kom upp.
Andreas Pieplow, krögare
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OM SKEPPSBRON 2
Skeppsbron 2 är en restaurang i
centrala Malmö som ligger i Malmö Börshus vid Centralstationen.
Öppet för lunch, à la carte, privata
fester samt after work.
Skeppsbron 2 är en av sju restaurangeer i Pieplows restauranggrupp som drivs av krögaren Andreas Pieplow.
www.skeppsbron2.com

Resultat
Sedan de nya skyltarna kom
upp har Andreas sett en tydlig
skillnad. Restaurangens läge
har synliggjorts på ett helt nytt
sätt, både dag- och kvällstid
och ökningen av drop-ingäster är markant. Man gör
givetvis samtidigt många andra
aktiviteter på restaurangen för
att locka gäster, men Andreas
uppger att ökningen är uppemot
30% jämfört med tidigare.
Nu
har
även
skyltarna
nominerats till pris för Årets
skylt i Malmö 2015. Vinnarna
tillkännages den 15 sept. Det
vore självklart en framgång att ta
hem priset, konstaterar Andreas
Pieplow.

FOCUS LEVERANS I KORTHET
Takmonterade logotyper, payoff
samt en roterande symbol.
Storlek logotyp ca 9,0 x 0,7 m
Teknik: LED
Black- and white-effekt (svarta
bokstäver på dagen, lysande vita
på kvällen.
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Projektledning
Platsbesiktning
Skyltdesign
Skyltkonstruktion
Tillverkning
Montage
Dokumentation

