
ДИЗАЙН-СТРАТЕГiЯ ДЛЯ FMCG БРЕНДIВ



Відстежуючи тенденції потреб ринку,
керуючи емоційною складовою бренду,
робити продукт релевантніше стає простіше.





ЛЮДИ

Упаковка - найбільш ефективний рекламний та комунікаційний
інструмент, що не лякає, не дратує, та має лояльність покупців.

У 70% випадків людина приймає рішення про покупку, стоячи
біля вітрини, і для цього йому в середньому потрібно 6-8 секунд.

У цей короткий проміжок все залежить від релевантності образу
та оцінки користі продукту щодо своїх потреб в даний момент.

За всі ці очікувані емоції відповідає дизайн-стратегія бренду.





досвIд

Разом з тим, як споживач стає більш вибірковим і вимогливим,
боротьба за його увагу стає дедалі складнішою.

Водночас вартість полиці та операційні витрати дорожчають.
Рітейлери і дистриб'ютори стали уважнішими і обережнішими
у формуванні асортименту.

Це призвело до того, що дизайн має бути не тільки "гарним",
але ще актуальним, логічним та відповідним, тобто релевантним.

Відштовхуючись від цього, ми ухвалили основні принципи і правила,
побудувавши на них послідовність та робочий процес команди:
ОБГОВОРЕННЯ > ВИВЧЕННЯ > УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ > ВТІЛЕННЯ.





РЕЗУЛЬТАТ

При запуску нового товару важливо зрозуміти, як сприймається
продукт, яка його цінність, як це співвідноситься з поточними
пропозиціями на ринку. Весь процес розробки та запуску товару
має відштовхуватися від потреб споживача.

Наша команда розробляє та ретельно опрацьовує стратегію 
взаємодії продукту зі споживачем.

Тільки так ваш товар буде впевнено почувати себе на полиці
та відповідати всім сучасним тенденціям та очікуванням ринку.





ПОСЛУГИ

• Проведення брифінгів

• Аналіз тенденцій ринку

• Аналіз мотивів споживача

• Експрес-дизайн упаковки

• Дизайн-стратегія бренду

• Комунікаційний брендинг

• Digital-брендинг

• Sales презентації

• Неймінг

• Сторітелінг

• Дизайн-супровід

• Технічна підтримка

• Підбір типографій

• Авторський нагляд

Крок за кроком ми підготуємо ваш продукт до впевненого виходу 
на ринок. Забезпечимо вашу команду якісними та ефективними
комунікаційними матеріалами. Супроводимо, підкажемо, допоможемо
у всіх технічних та організаційних питаннях.

Для нас головне - це поставленні цілі та здобуті результати.
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