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Research
Desk research
Google søgninger viser først og fremmest hvor 
man kan købe engangskameraer både i form af 
Google Adwords og almindelige søgeresultater.
 
Man finder også engangskameraer i artikler der 
omhandler ting, som havde sin storhedstid i 
90’erne og 00’erne (sammen med bl.a. 
klaptelefoner og floppy disks). 
Udover salgsannoncer, dukker der også 
resultater op, omhandlede engangskamereaer 
som borddekoration/sjov interaktion til 
bryllupper, hvordan de bruges af professionelle/
erfarne fotografer og om de virkelig er besværet 
værd.  



Research
Desk research
Der findes også artikler om engangskameraer i 
skatermiljøer, og andre “communities”, hvor man 
bruger engangskameraerne til at tage billeder af 
hverdagen, fester  m.m. 

http://www.huckmagazine.com/art-and-
culture/photography-2/putting-dispos-
able-cameras-hands-londons-skaters/

https://www.lomography.com/

https://edmidentity.com/2017/09/17/
shambhala-disposable-cam-
era-tragedy/

http://www.huckmagazine.com/art-and-culture/photography-2/putting-disposable-cameras-hands-londons-skaters/
http://www.huckmagazine.com/art-and-culture/photography-2/putting-disposable-cameras-hands-londons-skaters/
http://www.huckmagazine.com/art-and-culture/photography-2/putting-disposable-cameras-hands-londons-skaters/
https://www.lomography.com/
https://edmidentity.com/2017/09/17/shambhala-disposable-camera-tragedy/
https://edmidentity.com/2017/09/17/shambhala-disposable-camera-tragedy/
https://edmidentity.com/2017/09/17/shambhala-disposable-camera-tragedy/


Engangskameraets 
Renæssance

Kan engangskameraet 
redsignes og markedsføres 
anderledes så de gøres populære 
for en specifik brugergruppe?



Content marketing
concept

Budskab Målgruppe Medier
Engangskameraer kan skabe værdi på en 
anden måde en digitale kameraer kan idag og 
netop den analoge og simple tilgang til billed-
mediet kan appelere til brugere som sætter pris 
på fotografiets oprigtighed. 

Budskabet er at fortælle brugeren at man, med 
engangskameraer, kan tage billeder på en 
anden og mere spontan måde. Dette giver 
billeder som kan have skæv lyssætning, grynet 
look, eller brændt film, som også er en del af 
fotografiet og en hyldest til det uperfekte og 
umiddelbare foto. 
    

Målgruppen er brugere som værdsætter det 
analoge produkt, samt det udtryk billeder fra et 
engangskamera har. De befinder sig godt med 
“dogmet” omkring engangskameraet da det 
nutidige, digitale apsekt ved billeder ikke er 
vigtigt for dem. Målgruppen går op i, hvordan 
deres billeder kan se  ud og udfordrer den 
vanlige måde at tage billeder på idag. 
Målgruppen har en klar fornemmelse og sans for 
æstetik og udtryk i deres dagligdag. 
Målgruppen er typisk dem der går “imod 
strømmen” og gør noget som andre ikke gør. 
 
Brugerne vil være unge samt unge voksne i en 
alder fra 16-30 år oftest bosat i eller omkring 
større byer.  

De primære medier for målgruppen vil være 
Facebook og Instagram. Nogle vil være større 
forbrugere end andre, da de netop går imod 
strømmen og kan være oprørske overfor den 
sociale medie verden. Andre vil være mere 
tilbøjelige til at følge med i newsfeedet og ligge 
deres egne billed- og videomaterialer op.    



Brand personality
Outlaw
Outlaw arketypen går imod strømmen og 
udfordrer det umiddelbare! 

Denne arketype tænker anderledes and 
majoriteten og udfordrer det som andre finder 
normalt eller rigtigt. De er ikke bange for at skille 
sig ud og være anderledes og gøre ting som 
andre ikke forventer. De er tilhængere af det 
unmiddelbare of tilfældige ved livet og er 
samtidig meget spontant anlagte. De går imod 
strømmen og vil ofte gerne gøre andre opmærk-
somme på hvorfor de går i en anden retning end 
andre. 
Den rebelske arketype afspejler sig i produktet 
netop fordi engangskameraet udfordrer det per-
fekte billede idag.  
 
Denne arktype køber blandt andet gerne 
second hand-tøj, går i Dr. Martens støvler, går i 
pladeforretninger, drikker sort kaffe, er oftest 
ryger og kan også forekomme rastløse.   

Overview
Ønske
At være revolutionerende og anderledes

Mål
At gå imod strømmen og gøre noget andet end 
det normale. 

Fear
At være triviel og ikke skille sig ud. 

Motto
Spontanitet og tilfældighed frem for alt. 



Brand personality
Brand traits Tone of voice Brand awareness
1. Anderledes men ikke mærkeligt
2. Provokerende men ikke stødende 
3. Spontant men ikke rodet
5. Unikt men ikke mærkeligt
6. Rebelsk men ikke farligt 
7.  Retro men ikke gammelt

Spontant - Spontanitet er grundessensen af  
produktet og tiltaler arketypens mindset. 

Rebelsk - Opfordrer til at være anderledes og 
gøre noget andet end de andre. 

Levende - Skaber spænding og aktualitet 

For at appellere til målgruppen og skabe en  
emotionel forbindelse mellem dem og produktet,  
vælger jeg at bruge en “farlig”/”udfordrende” 
appelform til mit content.   
 
Det at noget ser farligt, anderledes eller 
udfordrende ud kan tiltrække opmærksomhed 
fra brugeren og engagere dem i produktet. 

Samtidig, for ikke at udelukke andre brugere, vil 
Microshoppen holdes mere eller mindre 
anonymt i sit udtryk. 
 



Brand personality
Rebel 
arketype 
moodboard



Brand personality
Outlaw/Rebel 
stil
moodboard



Brand personality
Rebel
typografi og 
moodboard
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Typografi
Proces



Infografik
Ide
Infografikken skal engagere brugeren til at inter-
agere med sitet i den forstand at de stopper op 
og følger flowchartets rejse med de forskellige 
spørgsmål.  
Infografikken skal være med til at holde 
brugeren længere på sitet, få dem til at læse 
videre om produktet og til sidst gøre dem til 
forbrugere af produktet.  



Infografik
Test
Infografikken skal henvende sig til målgruppen, 
afspejle den visuelle identitet på sitet og 
samtidig være brugervenlig.  
 
 



Produkt redesign
Engangskamera 
omslag 

Proces Andet motiv

Redesignet af omslaget på engangskameraet, 
skal appelere mere til brugeren. Ved at anvende 
et motiv fra et engangskamera på omslaget 
bliver produktet mere levende og kan fortælle en 
historie om hvad kameraet kan. 
Samtidig sætter et motiv også en steming for  
produktet og man kan derfor bruge forskellige 
motiver til forskellige produktioner af omslag. 



Wireframes
Til udviklingen af microshoppen, udarbejdede 
jeg wireframes til desktop devices.  



SEO
SEO er vigtigt for, hvor nemt tilgængeligt 
indholdet på en hjemmeside er for Google og 
derfor også nemmere for brugeren at finde.  
Keywords er en vigtig feature for SEO og jo 
mere konkret man kan konstruere sit keyword jo 
bedre. 
Det er også vigtigt at holde ens indhold på 
hjemmesiden originalt og så unikt som muligt.

God SEO vil resultere i at man får mere trafik på 
hjemmesiden. 



Copywrite 
God copywrite er vigtigt for at engagere 
brugeren og ultimativt omvende dem til 
forbrugere.  
Til denne case har jeg forsøgt at blande tone of 
voice og den direkte bydeform som er god til 
copywriting. 

Bydeform opfordrer brugeren til handling, som 
“køb”, “subcribe”, “læs mere”, “deltag” osv.  



SoMe
Jeg valgte at udvikle et hashtag, for at få det 
sociale aspekt ind over markedsføringen.   
Engangskameraet kan nemlig skabe og bære et 
“community” med sig og det er derfor oplagt at 
få brugerne til at skabe indhold. 
Hashtagget “#Freetheflaws” ligger op til at dele 
billeder med hinanden og omverdenen for netop 
at hylde det uperfekte og umiddelbare fotografi.  

Hashtag brainstorm 

Hashtag #Freetheflaws GIF GIF Proces
Jeg har valgt at bruge en GIF til at markedsføre 
produktet på sociale medier, da de er gode til at 
fange brugernes opmærksomhed og skille sig 
ud.   
 
Jeg vælger at tage udgangspunkt i 
sponsorerede Facebook og Instagram opslag, 
da det er de medier de fleste unge bruger og da 
det er gode medier at florere på, når det handler 
om både billed- og videoindhold. 

GIF’en skal kort bringe budskabet om at det 
umiddelbare og uperfekte foto er et ærligt foto.  

1. Ide

2. Ide



SoMe
Link: 
http://gph.is/2FmMFMj

GIF 

Opslag på SoMe kan genere yderligere trafik 
til hjemmesiden udover den organiske SEO. 



SoMe
Cinemagraph’en skal ligesom GIF’en florere på 
SoMe og er designet til at skabe 
opmærksomhed i news feedet. 

Link: 
https://youtu.be/kOXxbA1XRIk

Cinemagraph


