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ATENȚIE!

FDI este un concept înregistrat și protejat de Legislația în vigoare privind Proprietatea Intelectuală
și Industrială.
Copierea, reproducerea sau folosirea conceptului fără acordul scris al autorului reprezintă plagiat și
intră sub incidența Lg. 8/1996.

Acest document are caracter informativ și nu poate fi vândut, reprodus sau folosit în scopuri comerciale.
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CE
ESTE
FDI?

FDI sau Functional Design Indicator este
definit ca fiind versiunea cea mai optimă
de design din perpectiva eficienței pe
piață. Este astfel, design-ul cel mai bine
adaptat industriei, companiei și publicului,
distribuit în cel mai eficient mod pentru a
atinge obiectivele stabilite.

FDI este o

metodă cantitativă și calitativă de calcul
obiectiv al eficienței unui design.

FDI este obținut în urma cercetării intensive de
marketing, adaptării la mediul relațiilor publice și
la target-ul companiei, la formatul psihologic
uman și la regulile de estetică și compoziție,
necesitând o tehnică superioară și intervenția
mai multor experți pentru a fi realizat.
Științele implicate în FDI sunt: Marketing, Relații
Publice, Arta și Istoria Artei, Psihologie,
Sociologie și Estetică. În cele ce urmează vom
explica pe larg ce înseamnă fiecare dintre aceste

Design-ul este
intotdeauna
o investitie,
de ce nu ar fi o
investitie
inteligenta?

științe, dar și rolul și importanța pe care o au în
FDI.
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Să spunem că ești un distribuitor de produse de îngrijire adresate
barbaților – săpunuri. Care ar fi cele mai eficiente culori pe care le-ai pune
pe ambalaj? Ai zis bleumarin, negru sau albastru închis? Felicitări, produsul tău este unul dintre milioanele de produse care nu ies în evidență, și
neavand un brand deja stabil pe piață, nici vânzarile nu vor fi pe măsură.
Culorile alese trebuie să fie motivate de cum arată competiția și să fie
conforme într-o măsură – fiind total neconformiste, pentru a ieși în
evidență. Curios la ce ne-am gândit?
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MARKETING

Marketingul este definit ca acțiunea de promovare și vânzare a produselor și serviciilor, prin
mecanisme precum cercetarea de piață, advertising și strategie.

Reprezintă punctul de

plecare în analiza FDI, iar rolul este acela de a stabili piața-țintă, diferențierea de industrie și
UVP (=Unique Value Proposition) împreună cu obiectivele beneficiarului.
Mai exact, FDI necesită un expert în Marketing pentru a analiza industria în materie de
aspect, formă și număr de competitori, precum și criteriile de aderare la standarde, a analiza
imaginea existentă dar și tendințele în piață și a formula într-un final UVP – criteriile principale de diferențiere, răspunzând la un set de întrebări de bază.
Formulând răspunsul la aceste întrebări, comunicarea cu piața devine persuasivă și
eficientă, fapt ce are urmări și asupra aspectului financiar.
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R E LAȚ I I P U B LI C E ( P R )
Reprezintă practica gestiunii distribuției informaționale între o organizație și publicul ei.
Este primul punct de control, generând un cadru pentru acțiunile viitoare în FDI. Rolul pe
care îl au relațiile publice este unul de verificare a adaptării la mediul de distribuție și al
adaptabilității pentru transfer. Mai exact, se referă la limbaj, conținut și asezare în pagină
a elementelor pentru adaptare maximă la mediu. Mai mult decât atât, în contextul web
design-ului se referă la optimizarea pentru motoarele de căutare inca din design și
poziționarea diferitelor elemente pentru a genera acțiunea.

SOCIOLOGIE
Este studiul dezvoltării, structurii și funcționării societății umane, centrat pe studiul grupurilor sociale.
Sociologia ne oferă posibilitatea unei priviri mai atente în tiparele comportamentale și
decizionale ale populațiilor sau a altor mase largi de oameni, definindu-și astfel rolul în FDI.
Rolul sociologiei este de a ne ajuta să înțelegem și să definim targetul, tiparul decizional,
trigger-ele de acțiune ș.a.m.d pe care acest grup de populatie le are. Deasemenea are rol
de control în diminuarea riscurilor targetării incomplete și comunicării nedirecționate.
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PSIHOLOGIE
Este studiul ștințific al minții umane și al funcțiilor sale, centrat pe cele generatoare de
comportamente și atitudini într-un anume context. În FDI rolul psihologiei este acela de
a studia reacțiile inconștiente și interacțiunile dintre neuroni și celule similare (celulele
oftalmice) la expunerea la un stimul.
De exemplu, s-a demonstrat ca expunerea la culoarea roșu crește sensibilitatea oculară pentru
culoarea verde – în concluzie, cea mai efficientă poziționare a unui Call-to-Action după un banner
cu predominantă roșie ar fi: roșu pe fundal verde, sau verde pe bannerul roșu.

Deasemenea psihologia studiază asocierile inconștiente care se crează între diferite
elemente și culori și simbolistica lor.
Exemplele aici variază între simbolistica generală studiată și acordată de psihologi și teoreticieni ai
esteticii, până la studiul lui Frank și Gilovich din 1988 privind asocierea dintre alb/negru și agresivitate (vezi. Cap. 3). Cel mai concret și simplu exemplu pe care îl putem da este asocierea culorilor
reci, inchise cu masculinitatea și a celor calde și pastelate cu feminitatea. Simbolistica pe larg în
Cap.5.
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ARTA ȘI ISTORIA ARTEI
Arta este definită ca fiind expresia creativității și imaginației umane într-o formă vizuală,
iar Istoria Artei este studiul evoluției formelor de manifestare artistică. Deși o greseală
frecventă de concepție este aceea ca arta nu are reguli, actul artistic este dirijat de o
serie de legi specifice pentru cromatică, simbolistică, elemente, compoziție. Aceste
reguli au fost stabilite de-a lungul timpului și studiate atât de către istoricii de artă, cât și
de către teoreticieni în domeniu, direcția cercetării fiind atât rezultatul vizual, cât și
impactul acestuia asupra psihicului uman. Vezi Capitolul 3 pentru dezvoltare.
Rolul Artei în FDI este acela de-a reglementa referințele și simbolistica diferitelor
elemente, culori și structuri pentru a obține adaptarea maximă la obiective și la piața
tintă, dar și eficiența transmiterii mesajului dorit atât către conștient, cât și către subconștient. Astfel prin diferite poziționări și culori de fond putem scoate în evidență un
element, o porțiune din text, o imagine sau putem direcționa ochii privitorului într-o anumită secțiune pentru a putea genera acțiune din partea acestuia (ex. către un Call-to-Action).
Rolul Istoriei artei este de a permite folosirea de referințe artistice în cunoștință de cauză
și de a întelege interacțiunea pe care publicul o va avea cu acestea. O referință cunoscută poate fi foarte puternică în promovare, deoarece va genera sentimentul de recunoaștere din partea publicului. Deasemenea o referință cu o conotație general negativă,
poate deveni o sursă de promovare media gratuită pentru o companie curajoasă.
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ESTETICA ȘI DESIGN-UL
Estetica reprezintă un set de principii referitoare la natura și aprecierea frumosului. Rolul
Esteticii în cadrul FDI este ca ultim punct de control pentru a asigura bunul gust și armonia vizuală. Design-ul reprezintă procesul de creare al produsului finit FDI și este
deasemenea privit ca un element de control, referitor la tehnica de execuție și instrumentele folosite. Mai mult decât atât, FDI înseamnă interes visual iar acest parametru nu
poate fi definit in absența esteticii și a design-ului. Nu poate fi FDI, fără Design.
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Prin aceste mecanisme, FDI ne permite să controlăm trei aspecte esențiale ale reacției
publicului la companie:

a.

La câți oameni ajunge mesajul – dacă design-ul din spa-

tele mesajului este realizat corect, acesta va atrage atenția și
va fi distribuit de către public. Cu cât un mesaj este mai interesant vizual, cu atât oamenii vor dori să îl împartă cu alții.
b.

Reacția oamenilor la mesaj – care poate fi sistematizată

în trei mari categorii de reacții: Reacții de acceptare, Reacții
de indiferență și Reacții de respingere. Obiectivul FDI este
să transforme reacțiile de indiferență în reacții de acceptare, și
reacțiile de acceptare în comportament final (achiziție).
c.

Comportamentul post-expunere – vorbim aici de tipul de

recomandare: Recomandare pozitivă, ne-recomandare, reclamă negativă (se spune ca un client mulțumit recomandă
către 5 persoane, în timp ce un client nemulțumit recomandă
către 11 persoane). Strict în materie de Design recomandarea
reprezintă distribuirea mesajului către cunostințe.
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Posibilitatea

și

gradul de recomandare

al

mesajului

după expunere ține

Distribuirea ține și ea de o multitudine de factori,
definiți în FDI și supuși unor modalități de testare și
control.

și de nevoia de conformism

în

cadrul

industriei date și de
gradul în care imaginea actuală permite
realizarea unui astfel
de mesaj.

FDI este la rândul lui influențat de câteva aspecte și anume:

CRM

CALITATE

TARGET

STRATEGIE

BUGET
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Customer Relationship Management se referă la
modul în care compania interacționează cu clienții

CRM

săi, influențând astfel și satisfacția post-vânzare.

Determină în primul rând gradul de satisfacție și
recomandare, în funcție de natura recomandării
prospecții pot fi încântați sau reticenți la contactul
CALITATE

cu compania.

dacă

targetarea

este

corectă

rezultatele

sunt

optime; daca targetarea este deficitară și definirea
clienților are lacune pot aparea probleme de converTARGET

sie.
schimbările strategice după o campanie pot afecta
rezultatele acesteia și deasemenea pot afecta acuratețea calculului eficienței.

STRATEGIE

chiar și o campanie bună, cu un buget nepotrivit, sau
folosit greșit nu poate ajunge la toți potențialii
clienți.

BUGET
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BENEFICII

ȘTIAȚI CĂ?
Repetate studii privind răspunsul cognitiv la designul de ambalaj (1983, Sol-

Principalul beneficiu este un rezultat

omon; 1992, Bitner; 1995, Bloch) au

cuantificabil prin design. Astfel se

aratat că aspectul ambalajului afecte-

pot calcula eficența și ratele de

ază percepția asupra produsului și a

conversie ale campaniei, designul

brand-ului

privind

caracteristici

devenind o porțiune integrată din

precum: durabilitatea, valoarea finan-

acest calcul, mărindu-i acuratețea și

ciară, valoarea tehnologică, ușurința

micșorând marjele.

de folosire, sex-ul pentru care este
indicat și prestigiul.

Un alt beneficiu este faptul că

Următorul beneficiu este consolidarea

O imagine sanatoasă a afacerii aduce
control asupra satisfacției clienților și

design-ul devine un element de

Cu FDI design-ul devine parte din

imaginii de brand prin design prin

comunicare care aduce rezultate. Pe

strategie putând fi astfel folosit

folosirea inteligentă a elementelor.

deci

lângă stabilirea mesajului de bază al

inteligent

îndeplinirea

Astfel obținem consistență și credibili-

chestionare și observare a reacțiilor

campaniei,

obiectivelor. FDI aduce un sens

tate, fără să folosim elemente, deja

post campanie, strategia poate merge

instrument de întărire și confirmare a

designului și il transformă într-un

standardizate

într-o direcție sau alta. Rezultatele FDI

mesajului transmis.

puternic instrument de marketing.

încredere.

design-ul

devine

un

pentru

pentru

a

genera

pot

a

recomandărilor.

permite

Prin

previziuni

CRM,

asupra

evenimentelor și tendințelor
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3

DE CE
ESTE
NEC ESAR?

Se știe că elementele și culorile au un efect specific asupra psihicului uman, iar diferite

forme poartă o însemnătate specifică și conduc la rândul lor la asocieri distincte. Pentru
dezvoltarea conceptelor și un desfășurător al semnificațiilor vezi Cap. 5.
În acest capitol, vom face referire la experimentul lui Frank și Gilovich în 1988 (Partea întunecată a sinelui și a percepției
sociale: uniformele negre și agresivitatea în
sporturile profesioniste) pentru a demonstra importanța cunoașterii și puterea care
se poate obține din folosirea corectă a cromaticii și elementelor.
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Ipoteza pe care studiul a plecat să o dez-

Prima ipoteză a experimentului a fost că

volte este aceea conform căreia populația

purtarea culorii negre va duce la identifi-

asociază culoarea albă cu binele și culoar-

carea purtătorului de către sine și de către

ea negră cu răul. Prima demonstrație a fost

ceilalti ca fiind mai rău și mai agresiv și ca,

folosirea acestui cod cromatic în filmele

în ultimă instanță va face purtătorul să se

Western – personajul negativ purta întot-

comporte astfel. Primul studiu aplicat

deauna pălărie neagră, iar cel pozitiv pala-

pentru această ipoteză a constat în select-

rie albă și recunoașterea imediată a perso-

area unui grup de 25 de persoane, necu-

najelor prin prisma acestei diferențieri.

noscătoare ale sporturilor din NHL și NFL
cărora le-au fost arătate diverse uniforme

Într-un experiment purtat cu 18 ani înainte

și le-a fost cerut să completeze o lista cu

de către Williams & McMurthy s-a demon-

index de la 1 la 7 pentru atribute semantice

strat că studenții și elevii de clasa a 7-a

ca bun/rău, timid/agresiv, dragut/răutăcios,

cărora le-a fost cerut să asocieze cuvinte

activ/pasiv și slab/puternic. Rezultatele au

cu culori au asociat culoarea negru cu rău-

confirmat ipoteza că persoanele îmbrăcate

tate, moarte și malefic. Partea interesantă

în negru sunt percepute ca fiind mai rele,

este că studiul a inclus studenți atât din

agresive, active, puternice decât cele care

SUA, cât și din Germania, Danemarca,

poartă oricare altă culoare.

Hong Kong, India și triburi din Africa Centrală.
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În studiul nr. 2, Frank și Gilovich au anali-

Pentru a demonstra aceasta teorie s-a

zat arhivele echipelor NFL și NHL pentru

stabilit o procedura de control: mai multi

penalizări. Termenul monitorizat a fost 16

subiecți au fost rugați sa urmărească două

ani, 16 sezoane (1970-1986). Așa cum a

versiuni ale aceluiasi joc (într-una, echipa

fost prevazut, echipele cu uniforme negre

defensivă purta uniforma albă, cealaltă

sunt mai agresive , primind mai multe

versiune fiind manipulată cromatic pentru

penalizări decât se asteptau autorii studi-

ca uniforma să apară neagră), după care

ului. Au demonstrat astfel că echipele care

sa judece agresivitatea echipelor din per-

poartă uniforme negre sunt penalizate mult

spectiva arbitrilor. Rezultatele au confirmat

mai mult decat cele care poartă uniforme

teoria, arătând o diferență semnificativă

de altă culoare.

între punctajele subiecților pentru cele
două echipe. Arbitrii au fost mult mai

Ajungând în acest punct, cei doi au emis

dispuși să penalizeze echipa defensivă

ipoteza că arbitrii sunt deasemenea pasibi-

dacă aceasta purta uniforma neagră.

li de a asocia culoarea negru cu agresivi-

Rezultate similare au fost înregistrate și la

tatea și că pot interpreta un anume eveni-

cerința de a nota agresivitatea echipelor.

ment ca fiind mult mai grav în momentul în

Studiul a mai aratat deasemenea și că

care este implicată echipa cu uniforma

arbitrii au tendința de a penaliza echipa cu

neagră. Prima demonstrație asupra aces-

uniforma neagră pentru acțiuni cu care

tui punct de vedere a fost creșterea

echipa cu uniforma albă a scapat nepenal-

numarului de penalizări pentru echipa

izată.

Pittsburgh Penguins care a trecut la echipament negru la jumătatea sezonului – ne
având astfel timp să

schimbe jucatorii,

antrenorii sau strategia de joc.
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Într-un final, experimentul se încheie cu un

În închiderea referatului se concluzionează

al 4-lea studiu – Acela care urmărea

că echipele care poartă uniforme negre au

inducerea agresivității. Astfel un grup de

primit semnificativ mai multe penalizări în

studenți au fost invitați să aleagă 5 dintr-o

cei 17 ani analizați decât cele care purtau

listă de 12 evenimente, care variau în

oricare alte culori. Deasemenea echipele

funcție de gradul de agresivitate, și să le

care au trecut la uniforme închise la

ordoneze în funcție de preferința pentru

culoare au cunoscut și ele o creștere ime-

participare. Acești subiecți au repetat

diata în numărul de penalizări. Studiile au

studiul, prima oară purtând hainele lor și a

arătat că jucatorii în uniforme negre sunt

doua oară purtând uniforme negre sau

mult mai aspru judecați de către arbitri

abe. Studiul a arătat ca subiecții care au

decât cei care poartă alte culori și că au o

purtat uniformele negre au ales la a doua

posibilitate mai mare de a fi penalizați

tură evenimente cu un grad mărit de agre-

pentru greșeli peste care arbitri ar fi trecut

sivitate, în timp ce acei subiecți care purtau

cu vederea dacă era vorba de oricare altă

uniformele albe nu au aratat vreo schim-

uniformă. În ultimul studiu s-a demonstrat

bare remarcabilă în opțiuni.

că subiecții care purtau culoarea neagră
au avut o înclinație dramatic mai mare

S-a demonstrat astfel că purtarea de haine

pentru agresivitate decât cei care au fost

negre induce subiecților urmărirea de

îmbracati în alb. Insă, odată adus argu-

activități agresive și deasemenea, subiecții

mentul veșmintelor religioase care poartă

îmbrăcați în negru au tins să exprime o

culoarea neagră s-a demonstrat că predis-

ideație mai agresivă decât cei îmbrăcați în

poziția unui domeniu pentru agresivitate și

alb.

variațiile de culoare din acel domeniu sunt
deasemenea

vinovate

judecată defectoasă.

pentru

această
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Frank și Gilovich au reușit astfel să demonstreze cum o variabilă trivială precum
culoarea uniformelor unei echipe de hockey poate fi responsabilă de o asemenea
schimbare în personalitatea cuiva, dar și în modul în care este privită și tratată
acea persoană. Iar acest experiment este doar un exemplu pentru modul în care
gândirea, dar și comportamentul și procesul decizional uman sunt influențate de
cromatică.

FDI vine astfel să ajute procesul de promovare și să elimine greșelile și rezultatele nefaste care tind să apară din cauza folosirii
greșite a elementelor compoziționale (culori, forme, simboluri).
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4

CUI
I SE
ADRESEAZĂ?

Deși este util și reprezintă maximul de eficiență, FDI nu se adresează oricui. Cauzele sunt timpul mare de punere în aplicare și costurile implicate (deoarece
necesită o echipă de specialisti din mai multe domenii).
În principal FDI este adresat companiilor care doresc să se afirme și tuturor antreprenorilor și managerilor care vor să vadă rezultate cuantificabile cât mai exact
din design.
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Profilurile companiilor cărora se adresează și recomandă FDI sunt, în funcție de mărime:

COMPANII MICI &

COMPANII MEDII

deoarece:

care:

•
au necesități mult
mai mari de promovare
•
și nevoia afirmării
pe piață

•
Ajung la
schimbarea strategiei
•
Simt necesitatea
de promovare
•
Își lărgesc gama
de produse

START-UP-URI

COMPANII MARI

în special la:
•
Intrarea pe o
piață nouă
•
Pierderea unei
cote de piață (ceea ce

dă necesitatea reafirmării)

•
Introducerea unei
noi game de produse

DE CE?
FDI lucrează la diferențiere și la afirmarea pe piață, prin folosirea elementelor potrivite și a altor elemente noi, nemaifolosite sau
pur și simplu profund diferite de standardul industriei.
Când vorbim de lărgirea gamei de produse, vorbim de design de ambalaj. Când vorbim de design de ambalaj FDI, vorbim de un
design care ține cont și de canalele de distribuție și de produsele competitoare vecine de raft (dar nu numai), și deci – de un
design profund diferit care va ieși în evidență și va atrage atenția clienților opriți în fața raftului.
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5

CUM
F U N C ȚIONEAZĂ?

Principiul functionării FDI poate fi extras din sociometrie, care este o metodă cantitativă
de a măsura relațiile sociale. Jacob Moreno a definit sociometria ca fiind “cercetarea
evoluției și organizării grupurilor și a poziției indivizilor în cadrul lor” deasemenea acesta
mai precizează că “măsurătorile sociometrice dezvăluie structurile ascunse care
formează un grup: alianțele, subgrupurile, credințele ascunse, obiectivele secrete, acordurile ideologice etc”.
Atât creierul cât și organele de simț sunt atrase de anumite forme, culori, mișcări și combinații ale acestora pe care le asociază cu diferite caracteristici. Itten spunea: “Culorile sunt
energii radiante care ne influentează în mod pozitiv sau negativ, indiferent dacă ne dăm
seama sau nu”. Știința medicală vine în favoarea acestei afirmații, arătând că

din totalitatea percepțiilor umane ne parvin prin ochi.

80-90%
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Explicația pentru această afirmație stă în celulele vizuale ale retinei: conurile și
bastonasele (M. Schulze 1866). Conurile sunt distribuite abundent în interiorul retinei și
ajută la producerea senzației de culoare. Bastonașele sunt distribuite invers față de
conuri, rarefiându-se spre centrul retinei și ajută la percepția acromatica (a formelor).
Aceste două elemente ajută la definirea a două praguri de sensibilitate:

•
Nivelul scotopic
– asociat cu senzația
de lumină și percepția
acromatică

•
Nivelul fotopic –
la care apare senzația
de culoare.
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FDI se folosește de cunoștințele generale legate de preferințele cromatice, adunate prin
metode sociometrice, asocierile subconștiente ale culorilor cu stări și cuvinte, simbolistica formelor și elementelor grafice, etc în măsura cunoașterii lor pe axul cultural definit,
încercând să obțină cea mai bună combinație compozițională de culori și forme pentru a
propaga o idee sau a genera o acțiune.
Acest mecanism de funcționare poate fi definit în trei aspecte esențiale.
Deasemenea, modul de lucru este structurat în trei etape pentru a asigura un rezultat
controlat și ușor de anticipat.

Acest document este o broșură de prezentare a mărcii FDI. După cum probabil ai observat deja, lipsesc multe pagini.
Pentru varianta completă a acestui e-book, nu ezita să ne contactezi!
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ETAPA1
ATRAGEREA PRIVIRII

Atragerea privirii se realizează prin două modalități: mișcarea și contrastul.
Mișcarea în arta digitală poate fi definită în două moduri:
-

Echilibru compozițional care sugerează schimbarea poziției elementelor, dina-

mism, forță, acțiune, un șir narativ.
-

O lucrare care conține multiple cadre succesive în mișcare (video)

Mișcarea în sensul de video a
cunoscut o reală popularitate în 2015,
Mișcarea în arta statică este clasificată
în două mari categorii cu multiple modalități de reprezentare, plecând de la forme
de bază, culori și ajungând până la
poziționare.

odată cu introducerea plug-in ului de
video cu autoplay la scroll de către
facebook.

Odată

ce

un

utilizator

ajunge în dreptul clip-ului, acesta va
începe să redea, captand ochii utilizatorului. Această modalitate de transmitere a mesajelor a cunoscut o
eficiență cu 35% mai mare în a reține
utilizatorii decât alte metode de promovare.
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Odata ce atenția a fost atrasă asupra lucrării, apare nevoia direcționă-

Direcționarea

rii privirii. Direcționarea asigură atât transmiterea completă și contro-

poate face prin 3 mo-

lată a mesajului, dar și o mărire a timpului de vizionare al acestuia.

dalități pure și multi-

Deasemenea, mișcarea privirii și mutarea atenției determină o inter-

ple combinații posi-

acțiune a utilizatorului cu mediul grafic și deci, o reținere mai bună a

bile.

mesajului.

ETAPA3

INFLUENTAREA ATITUDINII/GENERAREA ACȚIUNII

Și aici avem cateva aspecte constituente care pleacă de la semnificație și simbolistica și ajung
până la forma și frecvența comunicării. Dacă primele două etape nu sunt realizate și controlate
impecabil,etapa 3 va avea de suferit, fiind locul în care acțiunea propriu zisă se întâmplă.

se

Simbolistica formelor și ideile asociate - exemplu

Formele de bază și toate cele derivate poartă semnificații care influențează înțelegerea mesajului dar și atitudinea noastră față de el și asocierile ulterioare.
De exemplu:
Pătratul – prin contrastul dintre liniile verticale și orizontale, drepte și
unghiurile drepte, pătratul conține o tensiune interioară care dă senzația
de stabilitate. Analizând simbolistica acordata de egipteni, s-a ajuns la
concluzia că pătratul sugerează materia, greutatea și frontierele fixe.

In plus, fiecare dintre cele trei forme de bază au un corespondent in cele trei culori
primare în funcție de semnificație.

Simbolistica culorilor în cultura Europeană - exemple
Gri cald – maiestatea
Gri rece – sărăcia
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6

CUM
ÎL IMPLEMENTĂM?
STUDIU DE CAZ

Plecand de la exemplul din Cap. 1 – săpunul pentru bărbați, avem mai
multe opțiuni de design FDI:

0.

Design

non-FDI,

ase-

mănător cu toate celelalte produse similare de pe piață.
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1.

Vom rula o campanie, bazată pe

activitatea fizică și sportul extrem –
vom incerca astfel poziționarea ca
cel mai bun produs de îngrijire cu calități anti-iritative pentru piele

În acest caz vom putea folosi culori
precum:
Tonuri

Roșu,

Orange,

Fluorescente

Galben,

(galben

și

verde) sau Albastru electric.
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2.

Daca nu avem bugetul pentru

campanie, sau poziționarea nu permite, vom folosi culori neutre: alb,
gri, aquamarine sau bej

Direcția, necesitatea campaniei se discută în funcție de publicul țintă:

A.

Dacă publicul țintă este utilizatorul:

a.

Vârsta 18-30 ani: varianta 1 este de departe cea mai bună – publicul încearcă să se identifice cu modelul activ,

extrem, plin de testosteron
b.

Vârsta 24-40 ani: ambele variante sunt posibile. Publicul încă se poate identifica cu tiparul activ, din cauza

regimului de viață actual o parte considerabilă ar putea vrea să se identifice cu acest tipar (se ruleaza studiu). Ambalajul
neutru dar diferit va ieși în evidență fără să fie extravagant și se va putea poziționa ca alegere de top dacă beneficiile
sunt bine cunoscute
c.

Vârsta 40+ : Se va merge pe ambalajul neutru, deoarece persoanele din aceasta categorie demonstrează

reticență la extravaganță (ipoteza – se va rula studiu).
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B.

Daca publicul țintă nu este utilizatorul (poate fi prietena, soția, mama):

a.

Vârsta 18-30 ani: Se poate merge pe ambele variante: culori tari – care se asociază cu tinerețea (portocaliu,

galben). Roșul ar putea fi considerat prea feminin de catre publicul feminin, în cazul publicului masculin este asociat
cu activitatea. Culori neutre – predominant alb sau bej – sentiment de recunoaștere din cauza asemănării cu
produsele de îngrijire feminină
b.

Vârsta 24+ ani: se va merge pe varianta 2 pentru a evita respingerea de către public. (Dacă este vorba

despre relații directe – sotie/prietena), se va considera folosirea albastrului electric pentru publicul din cealalta
categorie (mama), în funcție de utilizatorul final.

În targetare vom lua în considerare și raționamente laterale, precum: Produsul de îngrijire – și mai ales un produs de
ingrijire nișat reprezinta un lux și nu o nevoie (majoritatea oamenilor cu venituri mici vor folosi produsele cele mai
ieftine și unisex). Aceasta înseamnă că ne adresăm oamenilor cu venituri medii și mari, iar acești oameni au – de
regulă – studii superioare. Acest fapt se va reflecta în prețul produsului, iar ambalajul va trebui să reflecte prețul.

Unul dintre aceste produse costă 35 RON, celălalt costă 8 RON. Care ambalaj credeți că corespunde prețului?
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O altă perspectivă este faptul că oamenii cu
studii superioare țin să se intereseze mai mult de
propria sănătate și au o disponbilitate mai mare
pentru produsele biodegradabile. Chiar dacă produsul nostru nu este bio – putem folosi carton
neprocesat

pentru

ambalaj

pentru

a

atrage

atenția astfel.
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7

IMPLEMENTAREA
WEB

Implementarea web este cea mai complexă parte din FDI. Presupune crearea paginii web de la conținut și până la produsul finit, ținând cont încă din prima fază de
nevoile SEO.
Astfel conținutul influențează structura, care la rândul ei influențează design-ul,
care dă direcția UI/UX, ducând la produsul finit. Astfel ne asigurăm că putem obține
cea mai bună variantă de design web funcțional - direct optimizat.
Această parte din FDI se ocupă și de reclamele online, formatul magazinelor online,
advertoriale, landing page-uri, bannere online, formularea advertorialelor ș.a.m.d.
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visit our website at: www.full-design.ro

