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Manninen Art, Branding & Design ja Galleria kajaste yhteistyöhön

Manninen Art, Branding & Design (MABD) ja Kajaste Oy:n Galleria kajaste* ovat tänään solmineet
yhteistoimintasuhteen liittyen kuvataide- ja design-näyttelytoimintaan Oulussa. Jatkossa Oulun Galleria
kajaste Kajaaninkadun toiminnasta vastaa MABD ja Galleria kajaste Uudenkadun toiminnasta vastaa Kajaste
Oy.
MABD on innostava, uusi, oululainen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän vahva toimija sekä taiteeseen
ja kulttuuriin liittyvien tapahtumien järjestäjä. MABD:n taustalla ovat kansainvälistä yritysmaailman
kokemusta ja vahvaa markkinoinnin osaamista omaavat sisaret toimitusjohtaja Hanna Manninen ja yrittäjä,
kouluttaja Outi Manninen.
Kajaste Oy on oululainen konsultointi- ja kulttuuri- ja taidepalveluita tarjoava yritys. Galleria kajaste brändin alla toimivia taidegallerioita ovat Oulussa Galleria kajaste Kajaaninkatu ja Galleria kajaste Uusikatu
ja Helsingissä toimiva Galleria kajaste Helsinki. Myös Oulussa elokuussa avattu Taidekauppa taideOULU on
osa Kajaste Oy:n toimintaa.
"Galleria kajaste -taidegallerioiden toiminta taidenäyttelyiden osalta jatkuu monipuolistuneena ja
uudistuneena Oulussa ja Helsingissä. Olen erittäin iloinen nyt MABD Oy:n yrittäjien kanssa syntyneestä
yhteistoimintasopimuksesta sekä myös itse johdon konsulttina ja hallitusammattilaisena siitä, että MABD
Oy:n myötä Oulun seudun organisaatiot saavat markkinoinnin ja brändäyksen intohimoiset, innovatiiviset
ja korkeaan laatuun panostavat palvelutuottajat itselleen ", kommentoi Galleria kajasteen yrittäjä Anna Maija Kajaste.
"Anna-Maija on tehnyt uraa uurtavaa galleriatoimintaa Oulussa ja Helsingissä. Meistä on hienoa päästä
mukaan kehittämään oululaista kulttuuri- ja taidetarjontaa. Meidän tavoitteenamme on tarjota
mieleenpainuvia kokemuksia niin oululaisille kuluttajille kuin liike-elämällekin taiteen ja
markkinointiviestinnän työkalujen avulla. Kajaaninkadun galleria tulee olemaan monipuolisen toiminnan
kohde. Tulemme jatkamaan Anna-Maijan luomalla nykytaiteen linjalla, mutta haluamme uskaliaasti
yhdistää eri taiteenlajeja sekä tehdä erilaisia tapahtumia inspiroivassa ja mieleenpainuvassa galleriatilassa",
MABD:n toimitusjohtaja Hanna Manninen luonnehtii uutta yhteistoimintasuhdetta

*) Gallerian nimessä kajaste viittaa luonnonilmiöön 'kajaste' tai 'kajastus'; siihen kajastavaan ajatukseen, tunteeseen
tai pohteeseen, minkä taide voi synnyttää.
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Manninen Art, Branding & Design Oy:n toiminnan ytimessä on monenlaisiin tapahtumiin taipuva
galleriatila historiallisessa Tuomi-talossa. MABD yhdistää perinteisen galleria- ja näyttelytoiminnan
koulutuksiin, tapahtumiin, näytöksiin ja tilaisuuksiin. Galleriatoiminnan lisäksi MABD tarjoaa
markkinointiviestinnän palveluita, sisällöntuotantoa ja visuaalisen markkinoinnin koulutusta.
www.mabd.fi

