
NORDNORSK DESIGN- OG 
ARKITEKTURSENTER (NODA) 
ØNSKER DEG SOM MEDLEM!

HEI!



Ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell 
i vår nordlige landsdel? 

SOM MEDLEMSBEDRIFT I NODA 
KAN DU GJØRE AKKURAT DET.

Hva er NODA?

NODA er en medlemsorganisasjon med formål å bygge
og utvikle kompetanse rundt design- og arkitektur i 
Nordland, Troms og Finnmark. Vår visjon er at design- 
og arkitektur skal være viktige virkemidler i samfunns-
utviklingen, på tvers av bransjer.



Hva gjør NODA?

Vi vil vekke folks og bedrifters nysgjerrighet. 
Gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger 
vil vi inspirere til nytenking rundt bruk av design- og 
arkitektur i Nord-Norge. Vi involverer og engasjerer et 
bredt lag av befolkningen og næringslivet, og inviterer 
til dialog mellom ulike faggrupper. 

I tillegg til dette er vi en samlende arena - 
en stor møteplass og et kvalitetsstempel for 
alle våre medlemmer!



Hva får du som medlem?

·  Oppføring i NODAs database (den eneste databasen 
 som samler design- og arkitekturkompetanse i landsdelen) 
·  Tilgang til en arena for nettverksbygging
·  Løpede oppdateringer om nyheter og arrangementer
· Tilgang til livestreaming av våre arrangementer
·  Markedsføring av din kompetanse i landsdelen
·  Medlemspris på kurs, workshops, festivaler og andre arrangementer
·  Bli assosiert med nyskapning og samfunnsbygging i nord
·  En sterkere felles faglig forståelse for landsdelens utfordringer og   
 hvordan vi i felleskap kan gjøre hverandre bedre
·  Møteplasser, samlokalisering og samorganisering på de ulike 
 plassene i landsdelen vår
· Muligheter for oppdrag gjennom NODA



By North

Sáve design

Austad Austad

Benzin

Biotope

Asplan Viak

Flip Creative Studio



NODA HAR RUNDT 100 MEDLEMS-
BEDRIFTER SOM BESTÅR AV ARKITEKTER, 
GRAFISK DESIGNERE, SMYKKEDESIGNERE, 
INDUSTRIDESIGNERE, INTERAKSJONSDESIG-
NERE, MØBELDESIGNERE, LYSDESIGNERE, 
FILM OG INTERIØRDESIGNERE!



Hva vi ønsker å være for våre medlemmer 

·  En arena - ved å skape møtepunkter for samarbeid 
   mellom fagmiljøer og beslutningstakere. 
·  En kompetansebygger - bidra til å øke kompetansen 
   innen design- og arkitekturfagene i landsdelen. 
·  Formidlere - bringe kunnskap om design- og arkitektur 
   ut til det brede laget av befolkningen. 
·  Verdiskaper - øke verdiskapningen i de tre 
   nordligste fylkene våre. 

Vi vil gjerne ha deg med på laget - 
for at vi sammen kan vokse oss større!

Les mer om medlemskap: 
http://www.no- da.no/medlemmer/

http://www.no-da.no/medlemmer/

