Varumärke - Värdskap
Förpackningar, kurs
Förpackningar, kreativ workshop
Förpackningar, besök showroom
Etikettkurs 1
Etikettkurs 2
Daucus Design kan ge kunskap i dessa områden. Allt från kortare föreläsningar till
längre kursupplägg.

Varumärke - Värdskap – ditt företags ansikte utåt
Om vikten av att hela företaget möter kunden på rätt sätt.
Det första mötet är ofta avgörande, du vet aldrig vilken del
av ditt företag som kunden möter först. Det kan vara en
produkt, förpackningen, hemsidan, dig själv, butiken eller
något annat. Allt blir då lika viktigt. Under kursen gå vi igenom hur vi Välkomnar våra
kunder, hur man tänker, visar exempel och diskuterar kring deltagarnas förutsättningar.

Daucus Design www.daucusdesign.se maria.schmidt@daucusdesign.se mob 0705835435

Förpackningar – funktion och design
Nästan all mat behöver förpackas för att nå kunden i gott
skick. Förpackningen är också en bra plats för information
av nödvändig information och för att locka och förmedla
budskap och story. Under kursen går vi igenom vilka
förpackningstyper som finns och vad olika mat kräver för
att bevaras. Vi går igenom grunderna i märkning och hur
man designar för att locka rätt kunder. Vi tittar på exempel
och diskuterar deltagarnas förutsättningar.

Kreativ workshop
Ett unikt utseende på förpackningen kan betyda mycket för
att nå kunden. Det behöver inte vara kostsamt, men kräver
lite extra omtanke. I denna kreativa workshop inspireras
vi av hur andra har gjort och lockar fram nya idéer. Vi
laddar med papper, snören, kartonger, inspirationsbilder
mm för att själva skapa nya idéer. Detta är en väldigt bra
start när man börjar fundera kring en förpackning.

Etikettkurs 1 – att välja och designa etiketter
För många små matproducenter är etiketten den enda
ytan man kan använda för information och lockande
budskap. Det finns många olika sätt att ta fram etiketter,
bl.a. helt färdiga eller halvfärdiga från tryckeri eller skriva
ut själv på skrivare. Under kursen går vi igenom vilket
sätt som är det bästa i olika situationer och prisbilden för
dem. Vi går också igenom grunderna för hur man gör en
informativ och lockande etikett.

Etikettkurs 2 – designa din egen etikett
Om man vill skriva ut etiketter i egen skrivare finns det
etikettark i A4 storlek att köpa i handeln. Det finns gratis
designprogram specialanpassade för dessa ark. Under
kursen går vi igenom hur ett sådant program fungerar och
visar framtagningen av etiketter. Om deltagarna har
tillgång till dator ges tillfälle till att jobba på egen etikett.
Annars gör vi en designövning där var och en får fundera
över sin etikett under handledning.
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