
Vi får allt fler produkter i våra butiker, de blir mer och mer lika varandra och 
livslängden blir kortare. Valen blir svårare. Ca 80% av alla köpbeslut fattar 
konsumenten ute i butiken, framför butikshyllan. De flesta av 
dessa beslut fattas med förpackningen som grund. 
Detta gör förpackningen till ett av de allra viktigaste marknadsförings-
instrumenten man har till förfogande. Förpackningen och framför allt den 
grafiska designen måste väcka intresse och nyfikenhet hos konsumenten 
och sända rätt signaler. Med hjälp av stark grafisk design bygger man 
starka varumärken. 

De flesta köpbeslut
fattas i butiken.
Vilken betydelse har
förpackningen?



Attent Package Design är en designbyrå för förpackningar. Vi skapar säljdrivande 
förpackningsdesign, dvs grafisk design som syftar till att din produkt ska bli vald av 
konsumenterna. Det är inte produkten eller dess kvaliteter som avgör valet. Det är hur 
produkten presenteras. Som konsument vill man fatta rationella beslut, men verkligheten 
ser annorlunda ut. Besluten är emotionella, baserade främst på vad vi ser och hur vi 
reagerar på det vi ser. Ett av de viktigaste redskapen för att få uppmärksamhet och 
igenkänning är färg. Cirka 90% av konsumenternas bedömning av ett objekt är baserat 
på färgerna och kan öka varumärkets igenkänning med upp till 80%. 

Förpackningen och dess visuella element är den starkaste säljaren som finns till 
förfogande. Man brukar tala om ”the silent salesman” och styrkan i förpackningen som 
säljare kan ersätta annan typ av marknadsföring, såsom traditionella reklamkampanjer 
och promotionkampanjer. Det är alltså en mycket god idé att omfördela sin marknads-
föringsbudget så att förpackningsdesign får lov att ta en större del av kakan. Det 
behöver alltså inte betyda att man ökar sina marknadsföringskostnader. En satsning på 
stark grafisk förpackningsdesign är en förhållandevis låg engångskostnad i jämförelse 
med kostsamma och upprepande varumärkesbyggande reklamkampanjer. 

Vad gör vi?

Bygg varumärket med 
förpackningsdesign.

Varumärkesidentitet
Vi jobbar med att skapa grafiska profilprogram för varumärken eller företag. Om du har 
en ny produkt men inget varumärke så kan vi hjälpa till med hela kedjan; namngivning, 
logotype, färgsättning, grafiskt koncept för hur varumärket ska se ut på förpackningar, i 
annonser, på hemsidan, etc. Vi hjälper också till med att modernisera och vitalisera 
varumärken som kanske hängt med ett tag och som behöver en uppryckning.
 

Förpackningsdesign
Grafisk design av förpackningar är grunden i vår verksamhet. Starka grafiska koncept 
som lyfter din produkt. Vi skapar ny förpackningsdesign till nya produkter, eller produkter 
som behöver en helt ny kostym. Redesign av ett förpackningskoncept innebär 
uppfräschning och vidareutveckling av befintlig design. Det kan handla om en fungerande 
design som har hängt med ett antal år och behöver moderniseras.

Vi kan även hjälpa till att anpassa en befintlig grafisk design till en ny förpackningstyp 
eller ny förpackningsstorlek. Det kan till exempel handla om att lansera ett multipack av 
en produkt som idag endast säljes styckvis. Eller det omvända. Dessutom kan vi hjälpa 
till med val av förpackningsproducent, upphandling av själva förpackningsproduktionen, 
tryckteknisk konsultation och vi kan vara med vid själva tryckningen och kontrollera så 
att man uppnår ett optimalt resultat i tryckpressarna.

Butiksexponering
Det finns många sätt att få butiken att exponera din produkt bättre. Ett ställ till kassa-
disken eller ett golvställ kan vara ett sätt att få produkten centralt placerad. Hyllklara 
sekudäremballage kan både hjälpa butiken till snabbare och enklare hantering och 
samtidigt marknadsföra varumärket på bästa sätt. Vidare kan man jobba med skyltar, 
hylltalare, foldrar, rabattkuponger, etc. I butiker med försäljning direkt från pall kan det 
vara viktigt med pallkragar eller ett sekundäremballage som marknadsför produkten. 
Det är viktigt att alla dessa säljhjälpmedel utformas i enlighet med varumärkets grafiska 
identitet.



Monica Åberg, ägare till Monica 
Travel, fick en timme över i 
samband med en flygförsening på 
en flygplats i Indien. Tiden fördrev 
hon med att inhandla presenter till 
nära och kära. En del var produkter 
från det indiska hår- och hudvårds-
märket Holy Lama. Detta blev 
startskottet för lanseringen av Holy 
Lamas produkter i Skandinavien.
En skandinavisk profil på både 
varumärket och förpackningarna 
behövde tas fram för att produkterna 
skulle bli gångbara i Skandinavien.

Uppdraget gick till Attent. Vi skapde 
ett nytt varumärkeskoncept med 
logotyp, symbol och färgkodning 

för olika produktgrupper. De 
olika hudvårdsprodukterna 
förpackades i en rad olika 
typer av burkar och flaskor. 
Det var viktigt att förpack-
ningskonceptet gick att 
anpassa till alla dessa typer 
av förpackningar. 
I sortimentet finns idag ett 
40-tal produkter, som säljs i 
specialbutiker, hälsobutiker, 
på internet och även vid 
events.

Förpackningsdesignen spelar en avgörande roll i 
kommunikationen med konsumenten. Förpack-
ningen är så pass viktig att den bör vara kärnan i 
marknadsföringen.  Skicka ett mail   så 
kan vi ta en diskussion kring dina produkter och 
hur vi på bästa sätt kan bygga dina varumärken 
med hjälp av förpackningsdesign. Välkommen!
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CASE

Hur Holy Lama kom
till Skandinavien


