MODUL:
BRIEFING
En god og fyldstgørende briefing er
altafgørende for et optimalt projekt
og en lærende process.

INVESTERINGSBUDGET
Økonomisk indsats i relation til ønsket mål
og sigte.

DEBRIEFING
En reflektion over briefingen, som sikrer at alle
parter er enige om mål og sigte med projektet.

BRIEFING

Briefingen sørger for at vi får de oplysninger, som er
nødvendige for en rigtig løsning, samt give kunden
mulighed for at gennemtænke projektet inden start.

MODUL:
CONSUMER VIEW
Vi ønsker hér at afdække det øjeblikkelige
markede samt de forventede fremtidige faktorer, som spiller ind i beslutningsprocessen
hos forbrugeren.

ADFÆRD
Fra stimuli til reaction til action.

TENDENS
Indsigt og forståelse af øjeblikket og fremtiden.

ANALYSE
Kundens videns database koblet med nye relevante informationer.

CONSUMER
VIEW
Egen erfaring, dataindsamling og samarbejde med
for projektet relevante konsulenter indenfor design,
trend og adfærd/samfund.

MODUL:
PRODUCT VIEW
Produktet emballeret til at møde forbrugeren.
Stillingtagen til produktes farve, form og materiale.

MATERIALE
Valg af materialetype i relation til det praktiske og
følelsmæssige. Plast, metal, blank, transperant,
gennemfarvet etc.

FORM
Valg af udformning i relation til det praktiske og
følelsesmæssige.
.

TENDENS
Analyse af form, farve og materialerelaterede
indkøbsmønstre.

PRODUCT
VIEW
Alt kan lade sig gøre… i teorien – under hensyntagen
til de begrænsninger, som ligger i produktion og materiale på kort sigt.

MODUL:
CONCEPT
Tilblivelse af dét kommunikationsunivers, som
skaber unikke fordele for produktet.

NAVN
Valg af navn i relation til det følelsmæssige udtryk,
som produktet skal give til hjerne og hjerte.

PRODUKT
Tanker omkring selve produktet.

DESIGN
Design som tager afsæt i de værdier, der ligger
bag conceptet.

CONCEPT

Conceptmuligheder skaber den fremtidige positionering og dét fundament som afsætning og kommunikation bygges på.

MODUL:
CONSUMER TEST
Test af det valgte designconcept.

KVANTITATIV
Hall test og www.

KVANTITATIV
Fokusgrupper og studier.

SENSORISK
Sanse- og reaktionstest.

CONSUMER
TEST
Nyttig viden, der hjælper conceptet godt på vej og
giver muligheder for justeringer.

MODUL:
PRODUCTION
Conceptet bringes til virkelighed.

5. TRYKSTART

4. CROMALIN

3. DUMMIE

2. FOTO/ILLUSTRATION

1. ORIGINAL

PRODUCTION

God viden om, og kommnunikation med leverandører
og produktionsled, skaber et optimalt resultat.

MODUL:
IN SALES
Når conceptet skal møde de første
“gatekeepere”.

BTB
Conceptet præsenteres og tilbydes som et investeringprojekt med gode indtjeningsmuligheder.

PR INTERNT
Alle informeres og gives “ansvar og ejerskab” for
conceptets succes.

PR EKSTERNT
Mulige meningsdannere informeres og påvirkes.

IN SALES

Conceptet præsenteres i sin fulde længde og med
den bagved liggende argumentation.

MODUL:
AFTER PRODUCTION
Tilgængelighed skaber anvendelse.

CONCEPT KIT
Gør det nemt at arbejde videre med kreativt.

PACKAGING KIT
Gør det nemt at videreproducere.

ONLINE KIT / ARKIV
Gør det nemt at registrere.

AFTER PRODUCTION
Hjælp med at gøre det nemt for andre.

MODUL:
FOLLOW UP

RETURN ON INVESTMENT
Regnskabets time.
Hvorledes blev resultatet af det investerede?

Når hverdagen melder sig igen.

ON-PACK PROMOTION
Skaber opmærksomhed.

LINE EXTENSIONS
Sikrer ny energi og opmærksomhed.

KONCEPTJUSTERINGER
Nye behov og nye muligheder.

PRODUKTIONS CHECK
Kvalitetsopfølgning.

FOLLOW UP

Vedligehold skaber opmærksomhed, fornyet fokus
og afledt udvikling. Forudsætninger for conceptets
fortsatte succes.

MODUL:
INSIDE THE PACK
Nye online medier skaber muligheder!

WEB INDGANG
Opdatering af eksisterende hjemmeside.
Selvstændig webindgang for produktet alene.
Historien bag produktet:
· Baggrund
· Miljø
· Flavours
· Opskrifter etc.

INSIDE
THE PACK
Kommunikation af viden, produktion, processer,
virksomhed, mennesker og holdninger.

