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Agenda
● Research

● Målgruppe

● Konceptudvikling

● Løsninger



Research

Spørgeskema undersøgelse



Research
Køber du sko i butik, eller på nettet?

Butik

Nettet

Julie Renee Jensen
Køber kun i butik.

Jacob Winneche
Køber både på nettet, men også i 
butik.

Mette Ewert
Køber mest på nettet.

Personaer



Research
Er det vigtigt for dig at din påklædning ligner alle andres, 
eller er du typen der gerne vil skille sig ud?



Research
Når du køber sko, går du så efter mærket 
eller designet?

Mærket

Designet



Research
Hvad har vi fundet ud af, ved hjælp af 
spørgeskemaerne?

● Folk køber lige så mange sko på nettet som de gør i 
butikken.

● Folk vil gerne være unikke samt være fremme i 

skoene.

● Folk går meget op i hvordan deres sko skal se ud, 
mere end komforten.



Målgruppe
Teoretisk udgangspunkt

Gallups kompas 



Målgruppe
● Moderne 

○ Forandringsorienteret
○ Teknologifans
○ Globalt inspireret 



Målgruppe
● Frihed til at gøre hvad man vil
● Mennesket i centrum
● Prioriterer mode



Målgruppe
● Moderne fællesskabsorienterede

○ Individets udfoldelse i fællesskabet
○ Bidrager til smagsfællesskabet 



Konceptudvikling
● SWOT Analyse
● Customer Journey Canvas
● Typografisk kommunikationsmodel



Konceptudvikling
SWOT Analyse

S W

O T

Let branding
Personliggørelse, samfundstrend
Snobeffekt

Primær funktion - Elektronisk baseret
Reklamationsret
Uddannelse af personale

Samarbejde med eksempelvis spotify
mulighed for en stor kollektion

Defekt
Kopi industri



Konceptudvikling
Customer Journey

Kundeindklusion - public relations 
● Eksklusive informationer
● Invitation til smagsfællesskab 
● Invitation til at videreudvikle produktet 

Word-of-Mouth
● Ved social medieplatform har man føling med 

forbrugeren og deres meninger
● Forebyggelse af shitstorm
● oplevelser/erfaringer - tilfredshed/ikke-tilfredshed  



Konceptudvikling
Typografisk kommunikationsmodel

Æstetik 
● Tradition
● Mode
● Form / Indhold



Konceptudvikling
Strategisk fokusområde

(...)Jeg vil belyse de kommunikative udfordringer der vil være til stede ift. de 

fem discipliner, og her ligeså tænke over hvad udfordringerne kan være ved 

at lave et banebrydende produkt, som kunderne ikke har set før.(...)



Løsninger
I forhold til de fem discipliner

● Visuel Identitet

● Kampagne

● Tryksag

● Website / Digital Løsning

● 3D Element



Løsninger
Forberedende overvejelser

● Politisk korrekt
○ Kønsneutrale farver
○ Neutral ift. køn, seksualitet, religion, 

politisk ståsted etc. 

● Grøn fordi man ikke får associationer til en 
bestemt type der skal bruge produktet. 

● Opmærksomhed på bred målgruppe
● Mangfoldig branding = etablering af 

smagsfællesskab 



Løsninger
Visuel Identitet - Farver

RGB:    #A8C236
CMYK: 47%C 
             0%M 
             100%Y
             0%K
LAB:     L74, A-29, B70

RGB:    #000000
CMYK: 91%C 
             79%M 
             62%Y
             97%K
LAB:     L0, A0, B0

RGB:    #FFFFFF
CMYK: 0%C 
             0%M 
             0%Y
             0%K
LAB:     L100, A0, B0

Friskhed
Fornyelse

Energi

Elegant
Stilfuld

Engageret

Præcision
Enkelthed

Styrke



Løsninger
Visuel Identitet - Farve opsætning



Løsninger
Visuel Identitet - Fonte

Logo:

Overskrift:

Brødtekst:



Løsninger
Visuel Identitet - Logo



Løsninger
Visuel Identitet - Logo



Løsninger
Visuel Identitet - Logo



Løsninger
Visuel Identitet - Skoen



Løsninger
Visuel Identitet - Skoen

1. Batteri lamper der viser hvor meget 
strøm skoen har tilbage.

2. 6.5 Inches flexibel skærm.
3. Skoen har ingen snørebånd da den 

benytter Nike’s helt nye teknologi, 
hvor den strammer sig automatisk ind 
til foden.

4. Indgang til opladerstik. Skoen 
benytter Micro Usb oplader.



Løsninger
Visuel Identitet - Skoen

● Når man vil oprette forbindelse til skoen via. 
sin mobil foregår det ved hjælp af bluetooth.

● Mens den parre skoen gennem bluetooth så 
blinker lamperne på skoen blå.



Løsninger
App

● App tilgængelig på Google Play eller App 
Store.



Løsninger
App - Login

● Information om hvem vi har med at gøre.
● Sko id & kodeord ligger i skoæsken når du 

køber den. Informationerne gemmes 
automatisk i telefonen når 
du er logget ind.



Løsninger
App - Forside

● Vælg mellem andres design, skab et design, 
mine designs, indstillinger eller log ud.



Løsninger
App - Explore Designs

● Når man vælger explorer ser man en liste 
over alle de designs som folk har valgt at 
dele når de har lavet deres design.

● Der er mulighed for at trykke på save under 
de forskellige design, og derefter aktivere 
dem inde under mine designs.

● Der er også mulighed for at søge efter en 
specifik person, hvis du gerne vil se hvad 
han/hun går i.



Løsninger
App - My Designs

● Går man ind under my designs, har man her 
mulighed for at se de designs man selv har lavet, 
samtidig med at man kan se de designs man har 
gemt fra explore siden.

● Man kan søge efter ens egne eller gemte designs.
● Har man en lang række designs på siden, og man 

er scrollet langt ned, følger toppen med af appen. 
Dette gør det brugervenligt at søge/oprette hurtigt 
nye designs ved at klikke på enten plus eller søg 
knappen.



Løsninger
App - New Design

● Giv sko designet et navn.
● Herefter ser man et hvidt mockup af skærmen.
● I toolbaren er der mulighed for at tegne på 

mockuppet, læg en fyldfarve ind, skrive en tekst, 
slet, indsætte billeder eller uploade en video.

● Ovenover video ikonet har vi lagikonet. Som er 
ligesom i photoshop, hvor man kan tilføje et lag 
som man tegner på og derefter tilføje flere for man 
kan bestemme hvad der skal ligge øverst/nederst.



Løsninger
App - New Design

● Når man indsætter et billede eller en video, har 
man også mulighed for at dreje/forstørre det. Så 
man kan få den til at passe til det ønskede design.

● Ved at klikke på Outside/Inside kan man her 
vælge om man vil benyt den indre/ydre skærm af 
skoen.

● Når man er færdig trykker man på DONE!, og 
derefter spørger den om ens design skal deles, 
hvor man her har mulighed for at dele den på 
explore siden.



Løsninger
Kampagne - 
Facebook Opslag/Banner 



Løsninger
Kampagne - 
Facebook Side 



Løsninger
Kampagne - Facebook Reklamefilm

Se vedlagte film: 
kampagne_facebook_reklamefilm.mp4



Løsninger
Kampagne - Abribus



Løsninger
Tryksag - Folder



Løsninger
Tryksag - Folder



Løsninger
Tryksag - Folder



Løsninger
Tryksag - Folder



Løsninger
Tryksag - Visitkort



Løsninger
Tryksag - Visitkort



Løsninger
Tryksag - Brevpapir



Løsninger
Website



Løsninger
Website



Løsninger
3D Element - 
Uniformering



Løsninger
3D Element - 
Skoæske



Løsninger
3D Element - 
Skoæske


