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Links + beskrivelse af projekt

Link til nuværende website:
http://www.ro-chokolade.com/

Link til redesign: 
http://eliadelholm.com/ro-chokolade/

Beskrivelse af projekt

Vi har valgt at arbejde med Ro Chokolade, da vi synes der er en del 
at tage fat på. Designet på siden er for det første rimelig kedeligt, og 
den udstråler ikke helt den kvalitet som afsenderen ellers lægger stor 
vægt på. Derudover er siden på ingen måde responsiv.

Som et mindre problem er der flere steder indsat hover effekter, der 
ligner deres links, men ikke er til at trykke på (fx. hvis man går ind 
under en gaveæske og holder musen over prisen i bunden), hvilket er 
frustrerende. Det er ekstra forvirrende, fordi man godt kunne foranl-
ediges til at tro, at man kan købe produkterne på siden - hvilket man 
altså ikke kan.

Vores redesign kommer til at blive en fuldt responsiv hjemmeside 
med et indbydende design, der udstråler stilsikkerhed og kvalitet. 
Derudover vil vi tydeliggøre, at hjemmesiden ikke er en webshop, 
men blot skal informere om forretningen og dens udvalg - samt lokke 
kunderne til at komme ned i butikken.
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Kreative brief
HVEM ER AFSENDEREN?
Ro chokolade

HVAD ER FORMÅLET?
At lokke potentielle køber ned i butikken og informerer om 
chokoladen de sælger. Desuden tilbyder de også kurser som de 
ønsker folk tilmelder sig til. 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?
Den kvalitets bevidste. I følge Conzooms klassifikation er det mål-
gruppen vid og velstand. Conzoom skrive fx. “De besøger ofte 
venner eller har gæster til middag, og her kan man godt svinge 
sig op til at servere lidt særligt lækkert og prioritere denne form 
for livsnydelse” 

HVAD TÆNKER MÅLGRUPPEN OM OS NU?
Dem der kender til Ro Chokolade, kender godt til deres produk-
ter, og anser det for at være i høj kvalitet. Men da det er en ret lille 
forretning, er der selvfølgelig også mange potentielle kunder, der 
ikke er bekendt med dem.

HVAD SKAL MÅLGRUPPEN TÆNKE OM OS?
Det er særlige stykker chokolade som der bliver solgt og af hø-
jeste kvalitet. 

HVAD ER BUDSKABET? 
Vi vægter det gode håndværk frem for alt.

HVORDAN ER VORES STIL OG TONE?
Simpelt og informerende. Skriver og viser kun det nødvendige, 
men samtidig beskrivende. Højt sprog. 

HVOR KOMMUNIKERER VI?
Hjemmesiden (og nyheder på facebook).
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Værdigrid
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AIDA overvejelser

AIDA

ATTENTION (opmærksomhed)
Vi har valgt at smide nogle store lækre 
billeder på forsiden som skal fange op-
mærksomheden.

INTEREST (interesse)
For at fastholde interessen så er der er 
appetizer tekster på forsiden, som skal få 
modtageren til at klikke videre. 

DESIRE (ønske/begær)
De lækre beskrivelser af de enkeltestyk-
ker chokolader skal få brugeren til at 
ønske han sad og spiste dem lige nu. 

ACTION (handling)
Chokoladerne kan ikke købes online, der-
for skal de lækre beskrivelser samt billed-
er få brugeren til at komme til den fysiske 
butik. 
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Sitemap

Forside

Chokolade

Billeder

Kurser Om ro chokolade

Billedetekster

Billeder

Tekst

Video

Tekst

Facebook feed

Æsker Enkelt stykke

Billeder

Titler

Billeder

Titler

ProduktsideProduktside

Billeder + lightboxesBilleder

Beskrivelse
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Wireframes
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Layoutdiagrammer
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Design dokumentation
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Fotostil
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Logo + logotype + typografi

handmade

Original

Ro choko
lade

handmade

Original

Ro choko
lade

handmade

Original

Ro choko
lade

Aa
Bohemian
Typewriter

Aa
Lobster 1.3
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Farver

RGB  241  88  37
CMYK 0  81  96  0
HEX #f15825

RGB  245  129  55
CMYK 0  61  88  0
HEX #f58137

RGB  254  202  130
CMYK 0  22  55  0
HEX #feca82
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Moodboard
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Teknisk dokumentation

Vores responsive redesign af websitet er kodet på basis af Bootstraps 
grid-system. 

Da vi har lavet vores egen custom menu, har vi desuden lavet vores egen 
media query til at gøre den responsiv.

Plugins
På forsiden har vi brugt jQuery pluginnet Parallax Scrolling til at skabe et 
spændende flow, der får den besøgende til at blive ved med at scrolle.

På produktsiden har vi lånt et Hexagon Grid, som egentlig bare består af 
et stylesheet, der gør billederne i et liste-element sekskantede og liner det 
dem pænt op - fuldstændig responsivt! Den sekskantede form var tiltænkt 
en form for enstemmighed med vores nye vintage-inspirerede logo.

På “om”-siden har vi gjort brug af to Facebook plugins, for at integrere 
henholdsvis en video samt et live feed fra butikkens tidslinje. 

Billeder
På produktsiden har vi naturligvis brugt butikkens egne billeder, som vi har 
hentet fra den oprindelige side. Det gør desværre, at vi ikke har haft nogen 
indflydelse på billedernes størrelse. Det var nogle meget små billeder vi 
havde at arbejde med.

De resterende billeder på vores site er fundet på Colourbox.

Performance
Siden er performance-optimeret i forhold til billedestørrelser og placering 
af javacript-filer.


