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Tomorro’ är nominerade till designpris 2015 
Reklambyrån Tomorro’ är nominerade till Svenska Designpriset 2015 i kategorin Årets 
Reklam print. Nomineringen gäller framgångsrika kampanjen ”Vi möts på Söder” som 
Tomorro’ skapat tillsammans med gallerian Skrapan på Södermalm. 
 

- För Skrapans del valde vi att gå en annan väg än det färgstarka och tydliga. Vi tonade ner 
och skalade av. Det passar Skrapan att gå mot strömmen och det gav kommunikationen en 
karaktär som föll i god jord, berättar Helena von Matérn, Creative Director på Tomorro’. 

-   
Tillsammans med kunden har Tomorro’ tagit fram en ny grafisk profil med avstamp i historien och 
de kulturella värdena på plats som finns i den k-märkta byggnaden. 
 

- Några ville ha affischerna med sig hem för att sätta på väggen. Ett av de bästa betygen man 
kan få, säger Helena von Matérn. 

 
Svenska Designpriset är en tävling i grafisk kommunikation som är öppen för alla. Tävlingen 
arrangeras av Batteri Kommunikation AB. Vinnarna av Svenska Designpriset får Guldmedaljen  
och diplomet Svenska Designpriset Guld under prisutdelningen. Redan den 7 september startar 
omröstningen på www.designpriset.se och hela design-Sverige får vara med och rösta fram 
vinnaren. 
 
För mer information och bilder kontakta gärna Edit Künstlicher, presskontakt för Tomorro’, 
på mobil: 070-818 57 00, mail: edit@editk.se eller Helena von Matérn, delägare Tomorro´, på 
mobil: 070-3737788 eller helena@tomorro.se, eller Marita Floman på Vasakronan, mobil 
0700 92 03 92. 
 
Tomorro’ är en reklambyrå med expertis inom handel, retail och kommersiella upplevelser. Byrån 
har lång erfarenhet av strategisk, resultatdriven och bildstark kommunikation där butikskedjor och 
handelsplatser dominerar kundportföljen. Såsom Apoteksgruppen, Gaggenau, Neff, LRF, SKHLM, 
Skrapan, Söderhallarna, Stinsen, Port 73. 2015 vann Tomorro andrapris i Årets byrå som delas ut av 
analysföretaget Regi tillsammans med Dagens Industri. Byrån har tidigare även blivit nominerad till 
Kundens bästa byrå 2011 och Årets byrå 2013. Reklambyrån Tomorro' ägs och drivs av Pamela 
Nyman, Helena von Matérn och Johanna Svensson. 
 


