DESIGN I MARKETING

lludowy trend w opakowaniach marek ekonomicznych

Ekonomiczny foil
a estetyka, a w zasadzie
jej brak, to mniej lub bardziej swiadomy zabieg
sygnalizujacy niskqcene.
- cos, co jest tanie, nie moze bye sprzedawane w nazbyt atrakcyjnym wizualnie opakowaniu. Dlatego cz^ste byty (i saj) w tym
segmencie rozwiqzania czerpiace catymi
garsciami z ugruntowanej w polskiej tradycji stylistyki etykiet zaste_pczych lub po
prostu opakowania brzydkie, bo wykonane
najnizszym kosztem zwykle przez przypadkowych wykonawcow. Strategic brandingowe takich marek opieraty si^ po prostu na
cenie i na stosowaniu agresywnych zabiegow graficznych, majacych wyroznic produkt na potce i utatwic jego identyfikacje..
Wizerunek z pewnoscia. nie byt tym, co w
przypadku marek ekonomicznych byto starannie piele_gnowane i przemyslane.
Od pewnego czasu sytuacja siQ jednak
zmienia. To naturalny efekt rosnacej konkurencji oraztrendow rzadzacych zachowaniami
konsumenckimi. Coraz che.tniej bowiem swiadomie oszczQdzamy na pewnych produktach,
wydajac jednoczesnie wie_cej nawet na drozsze marki, ktore sq dla nas emocjonalnie
istotne. Zakup marek ekonomicznych jest
zatem wyborem, a nie koniecznosciq i nie
chcemy czuc sie_ z tym zle. Mamy wie_c coraz
wyzsze wymagania nawet w odniesieniu do
nizszej potki. Co za tym idzie - rosnq wymagania nawet wobec artykutow z nizszej potki.

Jeszcze do niedawna okreslenie ,,marka ekonomiczna" narzucato skojarzenia
z oszczQdnym estetycznie designem (kto zgadnie, jakiego poje,cia dotyczy ta
peryfraza?) i oczywiscie nie najlepszajakoscia,, rekompensowana, przez cene..
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Ekonomiczna,
ale z osobowoscia^
Dlatego propozycJQ wykreowania ekonomicznej marki w segmencie przetworow owocowych dla HOOP Polska potraktowalismy
jako prawdziwe wyzwanie. Jakstworzyc brand
z mocnq osobowosciq i ciekawym opakowaniem, utrzymujqc siQ jednoczesnie w ryzach
marki ekonomicznej? Postanowilismy odwotac si§ do czytelnych klisz - miejsca, ktore
w oczywisty sposob kojarzy si^ z prostymi,
naturalnymi i niedrogimi specjatami domowej
produkcji. Takim miejscem jest rzecz jasna
jarmark, a stad juz niedaleko do koncepcji

brandu ,,Jarmark Polski". Nazwa niesie ze
sobq obietnicQ roznorodnosci produktow,
a jednoczesnie gwarancJQ jakosci. Odwotanie
si§ do klisz w przypadku marki, ktora nie b^dzie zapewne intensywnie promowana
w mediach i miejscach sprzedazy, pozwala
automatycznie uruchomic u odbiorcy odpowiednie skojarzenia nawet w przypadku krotkiego i pobieznego kontaktu z komunikatem,
jakim wtej sytuacji jest opakowanie.

S Adobe a wycinanka!
Teraz nalezato skupic si§ na designie.
Istniato kilka mozliwych kierunkow stylistycznych - od estetyki babcinych przetworow, przez surowe layouty w klimacie retro
lub organic, po motywy ludowe. Ten ostatni
trop uznalismy zanajwtasciwszyzewzglQdu
na oryginalnosc i mozliwosc wyroznienia
produktu na potce. Motywy ludowe pojawiaJ3 si? dose cze.sto we wspotczesnym designie- najlepszym przyktadem jest logo Euro
2012 - dlatego opierajac na nich koncepcje.
layoutu, odnieslismy siQ do wzorniczych
trendow. Zarowno typografia, jak i logo to
prawdziwy hand made - grafika zostata
stworzona metodqwycinanki, a litery wyrysowane na potrzeby tego projektu. R^czne
wycinanieform pozostawiazawszeslady nie
do podrobienia w programach graficznych
(a przede wszystkim pozostawia duszej).
Ludowe wzornictwoprzetamalismy apetycznqfotografiqowocow, przydajac projektowi
stylistycznej przeciwwagi.
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