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nestea ice tea

desk research brand 
arketyper
Ungt, moderne segment

website
Moderne look, friskhed, henvender sig til unge/
voksne bosat i større byer

facebook
Sommerdrik, sol og sommer
Lyse billeder

instagram
Ikke så meget indhold, sidste opslag 14 august
Primært produktet i fokus, selve flasken
Farverigt 

beskrivelse 
Nestea ice tea er en velkendt sodavand.
De brander sig selv som en drik der hører 
sommeren til. Deres publikum er for det meste 
unge og unge voksne i alderen 16-30 år. 



creator

arketype
ønske 
At skabe

mål 
At producere værdi i form af et produkt til andre

frygt 
At miste sin inspiration og ideer – og derved ikke 
kunne skabe noget

motto 
“Alt er muligt hvis bare du kan forestille dig det.” 

beskrivelse 
Målgruppen “creator” er forskellige folk som 
arbejder med at skabe og udvikle produkter og 
løsninger til andre. Der er mange forskellige
creators men generelt for dem er et kreativt 
mindset samt en kreativ tilgang til forskellige 
problemstillinger. de sætter sig ikke 
begrænsninger men opfatter alt de møder som 
muligheder og udfordringer. 

målgruppe



brand

brand personality
brand traits 
1. Sprudlende, men ikke spraglet
2. Farverigt men ikke barnligt
3. Moderne men ikke kedeligt
4. Fyldigt men ikke overrumplende
5. Simpelt men ikke kedeligt
6. Inspirerende men troværdigt 
7. Tiltalende men ikke kedelig  

storytelling
Arketypen “creator” ønsker at skabe noget af 
værdi for andre. Hvis han ikke lykkedes med dette 
vil han føle at han har fejlet. Hans frygt er at miste 
ideerne og inspirationen.

moodbard
Farver
Stor typografi
Stor grafik
Peaches 

tone of voice
• Semi personlig henvendelse, ikke formel, uden 

for mange emojis og tegn.
• ”Offbeat” kontroversielt udtryk, med små 

start-bogstaver.
• “dear friends...”



brand

copywriting 
10 headlines or subject lines 

 

Headlines og subject lines der skal engagere 
målgruppen og gøre dem interesseret i indholdet.
Copywriting skal promovere et produkt og 
overbevise brugeren om produktets værdi. 



brand

mediebrug, format 
og kanaler 

brandets budskab

 
distribution
Nestea er primært aktive på Facebook og mindre 
aktive på Instagram. De kunne promovere deres 
brand endnu mere ved at være mere synlige på 
medier som Instagram, hvor målgruppen blandt 
andet færdes. Ud over Facebook og Instagram 
kunne de med fordel promovere sig selv på sider 
som 9gag. 

moodbard
Nestea’s budskab, med redesignet, skal være at 
tilværelsen bliver en smule bedre end den ellers 
plejer at være, med netop deres produkt.  
Hvis man køber deres produkt får man mere end 
selve drikken med i købet, man får også godt 
humør, solskin og farver på tilværelsen. 



brand

sponsoreret indhold
Facebook Instagram 9gag



video

video

link
https://www.youtube.com/watch?v=FH5k2d-
pKuec&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FH5k2dpKuec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FH5k2dpKuec&feature=youtu.be


visual content

brand
personality
moodboard



visual content

creator
moodboard



visual content

mock-ups



visual content

infografik



visual content

logo


