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Visualisering 

Visualiseringen i levende videoformat ligger i vedlagt fil. Disse 
bildene er kun for å illustrere hva jeg har tenkt bilde for bilde.



Forklaring Av  
Visualisering 
Vi kan si at denne animasjonen er delt opp i fire forskjellige  
grupper. Den første gruppen er introen. Her blir de forskjellige 
luktene satt i fokus og ingenting annet enn luktene presenteres

Hvorfor har jeg valgt å ha fokuset på  
kommunikasjonen på duftene? 
Når jeg ser en parfymereklame mener jeg at fokuset burde være 
på duftene. Dette er fordi at dette er et produkt man kjøper for 
lukten sin skyld. Det er ikke slik at selv om du bruker en parfyme 
som fremstår som sensuell at man blir sensuell. Det er heller det 
at den lukter slik som den gjør som er det faktiske produktet.  
 
Jeg valgte også å ha fokuset på bilder av de faktiske luktene 
fordi forskning viser at vi mennesker kan visualisere lukter. Når 
vi er forberedt på en lukt, uten å få lukte den kan vi faktisk kjenne 
den. Et eksempel forskerne brukte var at noen gir deg en bukett 
roser, før den er nære nok nesen til at du kan lukte den, kan du 
allerede kjenne lukten (Graven 2011).  Denne forskningen har 
inspirert meg til min løsning. Kunden kan ikke fysisk lukte  
parfymen, men den kan forestille seg luktene ved at jeg e 
ksponerer kunden for lukten via bilder. 
.
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Visualisering 
I gruppe to er det fortsatt fokus på luktene, men denne gangen 
kommer også en tom parfymeflaske til syne  som gradvis fylles 
opp av luktene. Hensikten med dette designet er å koble  
luktene til merkevaren. Merkevaren har et ikonisk design som 
jeg har tatt med for å skape en rød tråd mellom merkevaren og 
luktene.
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Visualisering 
Gruppe tre er gruppen for kommunikasjon. Hele tanken bak 
dette konseptet er at merkevaren skal kommuniserer med sine 
kunder hvor budskapet er hva parfymen lukter. Når luktene  
legger seg i parfymeflasken er de ikke lagt tilfeldig. De er lagt 
ettersom de er bunnoter, hjertenoter eller toppnoter. Disse blir 
også kommunisert i form av tekst. Dette er for å gjøre  
kommunikasjonen mellom parfymen og kunden ennå  
tydeligere og at kunden skal få en ennå bedre forståelse.  
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Gruppe fire er avslutningen. Parfymeflasken med alle de  
fargerike duftene ligner ikke visuelt på parfymen kunden får 
hjem utenom formen til flasken. For at animasjonen jeg har  
designet skal ha en rød tråd med den fysiske parfymen har jeg 
brukt bilde av den fysiske parfymen som en avslutning.  
Animasjonen går i loop med en tydelig start og slutt. Denne 
animasjonen ligger vedlagt i eksamensbesvarelsen.

Jeg valgte å presentere den grafiske kommunikasjonen som 
en GIF fordi jeg syntes at mote og parfyme er noe som henger 
sammen. Både mote og parfyme er en form vi kan bruke for å 
utrykke oss. Jeg har sett at i den siste tiden har store motehus 
brukt gifs for å presentere klærene eller for å få  
oppmerksomhet. Derfor har jeg blitt inspirert av hvordan  
motehus presenterer sine varer og videreførst dette inn i mitt 
konsept. 


