
Företag
skapar
levande
stadskärna
”Att synas som en del av stadskärnan känns helt rätt för oss!”

Stadsparaden grundades av Julia Hamrin 
tillsammans med klasskamraten Lisa 
Renander. Julia var utbytesstudent i 
Kaiserslautern i Tyskland där kommunen 
under stadens 725-årsjubileum gjorde en 
utställning med stdssymbolen, fisken. Lisa 
& Julia utvecklade idén i ett UF-företag 
(Ung Företagsamhet) året därpå. 

- Vi jobbade fram ett koncept där skulp- 
turerna skulle målas av lokala konstnärer  
och hyras av lokala företag och organisationer. 
Vissa städer har en tydlig symbol som 
Storsjöodjur i Östersund och Bockar i Gävle, 
medan andra städer jobbar med att ta fram 
en ny symbol som staden vill samlas kring.   

- Det fanns så klart en större tanke bakom. 
Vi ville ge Sundsvall och dess företag ett nytt 
verktyg för att kunna marknadsföra sig.

- Samtidigt skulle samarbetet engagera 
invånare och turister genom att bjuda på 
ett häftigt konstevenemang.

- Nu har vi ställt ut drakar i Sundsvall 
varje sommar i elva år och har börjat sprida 
Stadsparadenkonceptet till flera svenska 
städer. Just nu har vi  Drakar i Sundsvll, 
Bockar i Gävle, Björklöv i Umeå, Kårebockar 
i Falun, Storsjöodjur i Östersund och Ripor i 
Åre. Vår plan är att fortsätta sprida konceptet 
Stadsparaden till nya städer och platser.

År 2003 genomförde de med en stor 
portion inre drivkraft Sundsvalls första 
Stadsparad. Samtidigt startade de upp 
företaget Xcited, som jobbar med bland 
annat Citybranding,  att ta fram och 
stärka varumärken för städer och platser. 
Nu lanserar Stadsparaden konceptet runt 
om i Sverige.

www.stadsparaden. se

”För att med 
sina många drakar 
gett stadskärnan 

nytt, färgstarkt liv. 

genom sitt företag Xcited 
har ”drakmammorna” 
Julia och lisa lyckats 
smycka hela sundsvall 
på ett imponerat sätt. 

de har engagerat såväl 
sundsvallsföretag som 

konstnärer samt berikat 
allas vår utemiljö.”

Motiveringen till att Lisa och Julia blev 
nominerade till Årets Drake i Sundsvall år 2004.

EXTRA  PARAD  EXTRA



Stadsparaden är ett folkligt, oväntat och 
innovativt sätt marknadsföra hela städer, 
enskilda företag och organisationer. 

Europeiska open art-utställningar har gett 
inspiration till konstutställningen, som  
består av skulpturer i form av den symbol  
som representerar Gävle - Gävlebocken 

             stärker varUMärket 
2008 fick Gävle sin första Stadsparad. 
Paraden ger företag och organisationer chans- 
en att hyra en skulptur, som sedan ställs 
ut på stadens gator och torg i ett häftigt 
och uppseendeväckande konstevenemang.           

I samråd med ert företag designar vald konstnär 
skulpturen på ett sätt som speglar ert företags 
eller organisations profil. Stadsparaden stärker 
både ert och stadens varumärke och ger Gävle 
en stark symbol, vilket är viktigt för både in-
vånare, besökare och för näringslivet. 

 liv Åt stadskärnan 
Tanken bakom Stadsparaden är att ge nytt 
liv åt stadskärnan på ett både affärsmässigt 
och konstnärligt sätt. Ett samarbete mellan 
staden och företagen för att bjuda invånare 
och besökare på en rolig konstupplevelse. 
Det ger även goodwill för deltagarna 
och skapar en vi-anda hos alla inblandade. 

Efter sex år har bockskulpturerna blivit en 
känd sommartradition i Gävle och varje år 
upptäcker allt fler företag fördelarna med  
att synas i folkvimlet med sitt varumärke. 

       invigning pÅ natiOnaldagen 
Invigningen i Gävle äger rum i samband 
Gävle Kommuns Nationaldagsfirande i 
Boulognerskogen. Förra året var intresset 
väldigt stort, bara under invigninsdagen 
röstade över 1000 personer på sin favoritbock.  
Efter invigningen ställs bockarna ut centralt 
i stadskärnan utifrån era platsönskemål. 
Utställningen pågår fram till oktober, 
invånare och turister har möjlighet att gå en 

skulpturvandring och rösta på sina favoriter. 
Under 2013 deltog ca: 4636 personer i 
röstningen om vilken bock som är snyggast. 
Bockarna har helt enkelt blivit ett självklart 
inslag i Gävles Stadskärna. 

                snyggast i stan? 
I slutet av sommaren koras vinnaren av täv- 
lingen “Årets Gävlebock”.  Prisutdelningen 
äger rum på isen under en av Brynäs första 
hemmamatcher som alltid lockar mycket folk.

Den bock som röstats fram som vinnare 
lyfts fram lite extra under prisutdelning,  
i annons, på webben, samt med en plakett 
på sin skulptur. 

en stadsparad  
sprider glädJe! 
Låter det spännande?  
Vi berättar gärna mer  
om vad Stadsparaden 
kan innebära för just 
ert företag. 
 

kOntakt 
julia@stadsparaden.se 
Tel: 070-561 04 45

    OM skUlptUren 
Varje Gävlebock är ca: 1,60 m hög och gjord 
i hållfast glasfiberplast. Till skulpturen gjuts 
ett betongfundament som gör att bockarna 
väger totalt 200 kg. 

Efter de sex utställningsmånaderna kan 
vi leverera skulpturen till era lokaler och 
där kan ni behålla den under resten av året. 
Skulpturen kan stå både inomhus och utom- 
hus, som utsmyckning utanför företagets 
entré, i receptionen eller butiken. 

         

   

        Ägare: 
          Region   
                               Gävleborg 
              

       Konstnär: 
                      Rose-Marie 
                 Klintman 

Fördelarna!
  ni MarknadsFör ert 

Företag pÅ ett Unikt sätt
 

JäMFört Med en annOns är 
kOntaktkOstnaden lÅg Och 

livslängden betydligt längre
 

ni syns Mitt i viMlet där
MänniskOr ständigt passerar

en reklaMinsats sOM bÅde 
tUrister Och gävlebOr 

kOMMer ihÅg
 

eventet Förenar kOnstnärer, 
Företag, beFOlkning Och  

gävle kOMMUn

ni deltar i ett lÅnglivat 
kOnsteveneMang sOM ger en 

känsla av kreativitet Och 
geMenskap till staden

 
 ni stödJer lOkala kOnstnärer  

Och kUltUrlivet i gävle
 

ni är Med Och stärker gävles 
syMbOl vilket ger er stad ett 
starkare Och enat varUMärke

skUlptUren är ett 
kOstnadseFFektivt sätt att 

stärka ert varUMärke
 

skUlptUren väcker nyFikenhet, 
Förbipasserande vill veta 
vilken lOkal aktör sOM  
ligger bakOM designen

 
ni är Med Och skapar en 

levande stadskärna sOM alla 
tJänar pÅ 

 
www.stadsparaden.se

.

Skulpturerna som ställs ut i Gävles stadskärna väcker nyfikenhet hos både vuxna och barn - och helst vill man sitta på någon med favoritfärgen. 

bOckarna 
intar gävle
gävlebocken är den traditionella julbocken i halm som ställts 
ut i gävle sedan 1966. en orädd bock som trots ett antal försök 
att bränna ner den vågar komma ut på slottstorget varje år som 
en jultradition. bocken har blivit en stark symbol för gävle och 
har nu även blivit en sommartradition - bockparaden intar gävle.                                                                                                                                           


