
VÅRT 
VAREMERKE



”Verdien av vårt varemerke 
 bygger vi sammen.

INTRODUKSJON



Dette er beskrivelsen av vår felles identi-
tet – vårt varemerke. Det tilhører oss alle, 
det er alles eiendom. Det er du og alle dine 
kolleger rundt om i Norge, Sverige og Dan-
mark som er Team Olivias ryggrad. Når vi 
alle samles rundt vår idé og identitet,  kan 
vi bli sterkere enn noensinne – sammen.



VAREMERKEPLATTFORM

INNSIKT

Hva vi vet om omverden og 
hva vi må ta hensyn til.

OVERBEVISNING

Hva vi tror på, vår vei og 
vår retning fremover.



KARAKTER

Hva som preger vårt uttrykk 
og vår holdning.

LØFTE

Hva vi lover omverden og 
hverandre.



VÅR INNSIKT

”Mennesker ønske å utvikle seg  
og leve et rikt og verdig liv.  

Alle mennesker.



Vi vet at mange mennesker har behov for 
og rett til en hjelpende hånd for å leve et 
rikt og verdifullt liv og være i stand til å 
utvikle seg etter sine egne forutsetninger. 
Vi gjør vårt ytterste for å møte deres behov 
og realisere drømmene deres, spesielt de 
som ikke klarer seg helt på egen hånd.



VÅR OVERBEVISNING

” Vi muliggjør en  
høy livskvalitet, i det små 

 så vel som i det store.  
Vi er sterke sammen. 



Vi tror på å være en positiv kraft, spesielt 
for mennesker i utsatte posisjoner. Vår 
drivkraft er å hjelpe mennesker til en høy 
og likeverdig livskvalitet. Vår desentraliser-
te arbeidsmåte kommer nær enkeltmen-
nesket og dets behov.

Vi tror på at det helt store skjer i det små.



STOLT

Vi preges av historien vår, vi lever 
og realiserer vår idé – at det er i det 
små det store skjer. Vår styrke og 
særegenhet ligger i det personlige, 
hvor vi ser mulighetene til hvert en-
kelt menneske. Ofte gjennom hele 
livet. Hvor hver enkelt historie er det 
viktigste og mest verdifulle vi har. Og 
når vi ser styrken i hverandre, i vårt 
felles Team Olivia, da vet og føler 
vi at vi har kraften til å forandre vår 
verden.

SELVSTENDIG

Vi tror på menneskers rett til et 
utviklende og selvstendig liv med 
høy livskvalitet – et verdig liv som tar 
utgangspunkt i individets drømmer 
og behov. Vår organisasjon er bygd 
på nærhet og nytten  av selvstendi-
ge virksomheter. Vi ivaretar kraften 
og styrken i fellesskapet og det vi 
skaper sammen.

 VÅR KARAKTER



SIKKER

Vi bæres av en selvtillit og en sik-
kerhet som baserer seg på hva vi 
verdsetter høyest: kunnskap og 
følelser. Kombinasjonen peker på 
at vi er kunnskapsrike og profesjo-
nelle, at vi setter individet først og 
bistår kundene våre med respekt og 
empati. Det gir oss en stabil grunn 
som gjør at vi er i stand til å møte de 
behovene og ønskene som våre kun-
der og oppdragsgive har. Vi handler 
til beste for individet. Alltid.



Vi gjør livet  
bedre.

VÅRT LØFTE

”



Vi tror på hvert enkelt menneskes rett 
til å utforske og leve ut sine livsdrøm-
mer. Vi brenner for dette. Vi gjør 
vårt ytterste for å gjøre hvert enkelt 
liv bedre, rikere og mer verdig – og 
å gjøre det bedre enn noen annen. 
For vi vet at om alle mennesker får 
de mulighetene de har rett til, så blir 
samfunnet sterkere.



OPPSUMMERING

VÅR INNSIKT SIER:

Mennesker ønske å utvikle 
seg og leve et rikt og verdig 
liv. Alle mennesker.

VI TROR PÅ AT:

Vi muliggjør en høy 
livskvalitet, i det små så 
vel som i det store. Vi er 
sterke sammen.



VÅR KARAKTER OG 
PERSONLIGHET ER:

Selvstendig, Sikker og Stolt.

VI LOVER AT:

Vi gjør livet  
bedre.



VÅR HISTORIE

Man kan si at varemerket vårt og vår 
identitet sammenfattes med denne korte 
historien, et eksempel på hvordan vi vel-
ger å illustrere det og gjøre det levende. 
Vi håper at den kan gi deg inspirasjon til 
når du selv forteller om arbeidet ditt og 
om Team Olivia.



«Vi tror på alles rett til en høy livskvalitet. Vi drives av kunn-
skapen om at det er i det små, menneskenære – at mirakler 
kan skje. Vi er overbeviste om at alle mennesker har en evne 
til å utvikle seg og forandres. Det er vårt utgangspunkt, å 
gjøre livet bedre. Vi brenner for dette. 

Vi vil være den som gjør det mulig. Den som verdsetter 
følelser like høyt som kunnskap. Den omsorgsfullt hjelpende 
hånden som kan være livsendrende, gi livsglede og være 
livsavgjørende.
For alle og enhver som trenger oss.

Vi kommer fra det små, lokale og nære. Hvor vi fortsatt er, og 
fortsatt skal være. Vi bæres av og forenes i vår lidenskap for 
alle menneskers rett til et verdig liv i frihet. Det er slik vi er. 
Det er slik vi fungerer.

Vi er sterkest sammen. Vi er Team Olivia.»







Har du spørsmål om Team Olivias varemerke eller kommunikasjon er 
du hjertelig velkommen til å kontakte Emma Holke hos Team Olivia.

E-post: emma.holke@olivia.se | Tlf.: 08 - 514 201 50 


