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Holmen Iggesund skickar varje år ut ett 
julkort för att tacka kunder och partners. 
Dessa kort är samtidigt återkommande 
exempel på kreativa material- och 
kartonglösningar. I år har Holmen Iggesund 
utvecklat ett kort som verkligen visar 
möjligheterna med materialet och samtidigt 
berättar historien om varför biologisk 
mångfald är en naturlig och viktig del av en 
äkta premiumprodukt. 

Designern bakom årets kort, Kristina de Verdier, 
valde att jobba med olika lager. Lager som triggar 
mottagaren att gräva djupare och upptäcka processen 
bakom själva produkten. Kristina har en bakgrund som 
industridesigner och lång erfarenhet av att jobba med 
olika kartonglösningar. 

”Konceptet lyfter relationen mellan människa och 
natur, vår nödvändiga samexistens och behovet av 
ett välmående och fungerande ekosystem. Precis 
som naturen själv är kortet designat i olika lager med 
både taktila och visuella kopplingar, här finns allt från 
topografiska formationer till symbolik för jorden”, säger 
Kristina De Verdier. 

För mottagare som vill gräva ännu djupare berättar 
kortet hur Holmen Iggesund hjälper till att skydda den 
biologiska mångfalden och länkar till en webbsida där 
du kan få en mer detaljerad introduktion till detta viktiga 
arbete och en förklaring till varför det är en integrerad 
del av dagens kartongproduktion.

”Under jul- och nyårshelgerna är det enkelt att känna 
tacksamhet för det vi har och världen omkring oss, 
men vi måste sluta att ta naturen för given. Genom att 
producera ett hållbart förpackningsmaterial vill vi på 
Holmen Iggesund hjälpa företag och kunder över hela 
världen att hitta lösningar som hjälper till att bevara 
den biologiska mångfalden istället för att förstöra den”, 
förklarar Johan Granås, hållbarhetschef på Holmen 
Iggesund. 

Mer information:
Box och sleeve är tryckta på Invercote Creato. De 
olika lagren/korten är producerade av Invercote Duo, 
Invercote G och Inverform. 

För designen har Kristina De Verdier samarbetat med  
art director Pär Wolfner och tryckeriet PÅ Media.  
Vill du veta mer om biologisk mångfald?  
Gå till iggesund.com/biodiversity. 


