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M

ostmár Ön is megteheti, hogy a professzionális elemzői, tervezői, grafikai,
marketing háttérmunkát választja, amivel garantáltan sikereket fog elérni!
A közép-európai kis- és középvállalkozások, ruházati vállalkozások igen nagy
része még nem tekinti a dizájnt egy olyan tényezőnek, ami a cégük életét
meghatározza, pedig tudatos dizájn használattal számottevő előnyre tehet
szert egy vállalkozás a versenytársaival szemben.
Általánosságban a cégek jelentős része olyan értéknek tekinti a dizájnt, amelyre ilyen gazdasági helyzetben nem lehet költeni. Azonban a valóság az, hogy
nagyobb eséllyel lesz sikeres egy adott termék vagy szolgáltatás a fogyasztók
körében, ha dizájn többlettel bír. A ruházati cégeknél nélkülözhetetlen kellék a
grafika, hiszen a cégek ezekkel a design-elemekkel fejezik ki termékeik egyediségét, értéktöbbletet adnak, és hozzájárulnak a brand könnyű felismerhetőségéhez,
hatékonyabb eladásához. Ennek ellenére csak körülbelül 50 százalékuk tervezteti
ezeket az elemeket tapasztalt, a divatszakmában jártas, nagy hátterű tervező
grafikusok közreműködésével. A dizájn nem csak díszítő elemeket jelent, hanem
egyfajta ergonómiai és érzelmi többletet ad belülről táplálva a divatcikket, tárgyat, szolgáltatást. A tapasztalat az, hogy a dizájnra fordított költségek nagyon
gyorsan, akár egy szezon leforgása alatt megtérülnek.

A

TrendFocus egy nemzetközi tapasztalatokkal és innovatív ötletekkel
teli kreatív vállalkozás, amely magyarországi viszonylatban egyedülálló.
Munkatársainknak tökéletes rálátása és érzékenysége van a nemzetközi és hazai
divatvilágra, átlátják azt.
Magyarország piacvezető divatcégeinél sok év alatt szerzett tervezői, grafikusi,
elemzői és marketing gyakorlatunk, tapasztalatunk a garancia arra, hogy a cégünk
által tervezett termékek Magyarországon, és az egész európai régióban is maradéktalanul értékesíthetőek.
Az idők folyamán folyamatosan figyelemmel kísértük azokat a tényezőket, melyek
a legnagyobb magyar divatcégek életének menetét meghatározták, ezáltal magabiztosan állíthatjuk, hogy vállalkozásunkkal együttműködve az Ön cége tökéletesen és céltudatosan a legmagasabb kategóriák felé fog haladni.

- Divatgrafika, teljeskörű kreatív tervezés
(férfi és női ruházat, kiegészítők)
- Trend előrejelzés, fashion report
- Szakszerű gyártási útmutatók, akár angol nyelven
- Termékbemutató kiadványok (lookbook)
- Brand építés, márka bevezetés
- Fotózás (divat/termékfotózás)
- Marketing kampányok tervezése, előkészítése
- Közösségi média kampányok
- Teljeskörű arculattervezés
- Reklámgrafikák (offline és online)
- Kiadványok tervezése, szerkesztése

Szolgáltatások előnyei:
- Professzionális, gyors és precíz grafikai támogatás
- Költséghatékonyságra és profitra hangolt előtervezés
- Egyedülálló szakmai háttér a magyar divat-grafika világából
- Divatorientált szemlélet, naprakész tapasztalatok
- Korszerű, innovatív megoldások
- Korszerű, grafikai tervezésre hangolt számítógéppark
- Leinformálható referenciák
- Eredményes, hatékony együttműködés
- Határidő központú munkavégzés
- Stratégia centrikus előtervezés

- Női, férfi kollekcióknak és elemeinek grafikai
tervezése, grafikai kivitelezése.
- Kiegészítőknek és elemeinek tervezése, grafikai
kivitelezése
- Teljes körű gyártási útmutató létrehozása minden
ruhadarabhoz, akár angol nyelven
- Látványtervek elkészítése élethű látványvilággal
- Termékfotók elkészítése

A

vállalkozás és a cég közötti folyamatos és személyes információáramlás
biztosítja a már jól megszokott munkamenetet, míg a több grafikusnak köszönhető munkavégzés a megszokottnál nagyobb választási lehetőséget
biztosít a cég döntéshozói számára.

A

női és férfi ruhakollekcióknak, kiegészítőknek, és azok elemeinek
tervezését a legújabb trendek, formák, színek, vonalvezetések, elkészítési technikák figyelembe vételével, és a sokéves nemzetközi ruhagyártásban
szerzett tapasztalatunk hozzáadásával készítjük el, ami biztosíték arra, hogy a
legyártott termékek az eladásra szánt szezonba tökéletesen illeszkedjenek, esetleg
kicsit túl is haladják azt, így az áru kelendőbb, a brand vásárlók közti megítélése
pozitívabb lesz.
Az egyes termékekhez tartozó gyártási útmutató lapot maximális részletességgel
és kiemelkedő precizitással tudjuk prezentálni magyar, vagy angol nyelvű szövegezéssel is, ami megkönnyíti és felgyorsítja a munkát a külföldi gyártókkal, így a
termék időben érkezik a boltokba. A lehető legpontosabb és legélethűbb látványtervet készítjük el a gyártási útmutató lapokon, ami rengeteg előnnyel jár.
A megrendelő látja előre a termékeit, mielőtt még azok gyártásba kerülnének, a
külföldi gyár pedig precíz képet kap a megrendelő elképzeléseiről, így kevesebb
kommunikációval hatékonyabb munka és tökéletesebb termékek érhetőek el.
Ezek a látványtervek kollekció bemutató kiadvány készítésénél is felhasználhatók
termékfotók helyettesítésére, de természetesen termékfotók elkészítését is
vállaljuk.

H

ivatalos, megbízható, már kipróbált szakmai forrásokból, megközelítőleg
1-1,5 évre előre, amely magába foglalja:

- Részletes trend- és színprognózis, ami tartalmazza az adott szezonra a Pantone
színkódokat, azok tökéletes színharmóniáit, és kontraszt színeit a Pantone cég,
és egyéb, hivatalos szakmédiumok közlései szerint a kiválasztott szezonra
- Részekre bontott formavilág-, és téma elemzés szezononként
- Design research

Trend előrejelzés

A

divat színeinek, formáinak, stílusjegyeinek, valamint a termékek elkészítési technikáinak, vonalvezetésének egy meghatározott szezonra
történő pontos előrejelzésével Ön megelőzheti versenytársait, így naprakészen,
a legújabb trendeknek megfelelő termékeket kínálhat vásárlói célközönségének.
Vállalkozásunk rendelkezik a divatvilágot meghatározó legfőbb fórumokhoz,
szakértői oldalakhoz való hozzáféréssel, ami meglehetősen ritka a magyar piacon.
A trend előrejelzésével és a szakmai tapasztalatunk felhasználásával termékei
tökéletesen fognak illeszkedni a tervezett szezonba, ami azért kulcsfontosságú,
mert az adott szenonban az egész média ezeket a színeket, formákat, stílusjegyeket fogja közvetíteni, így ha az Ön termékei ebbe tökéletesen illeszkednek, ez lényegében egy hatalmas ingyen reklámmal ér fel a cégének, amit Ön a
vásárlóközönség növekedésében, illetve az eladások, bevételek növekedésében
mindenképp észre fog venni.
Más részről pedig nem szabad megfeledkeznie arról sem, hogy az Ön cégének,
brandjének az emberek közti megítélése folyamatosan pozitív irányban növekedni
fog, beszélnek róla, ezáltal egymás között reklámozva a terméket, szolgáltatást.

Fashion report
- Online és offline médiában szereplő konkurens cégek legújabb kollekcióinak
elemzése
i megtaláljuk Önnek a tűt a szénakazalban! A világban zajló, a divatot
- Divattal kapcsolatos fórumok, rendezvények elemzése
meghatározó rendezvényeken, bemutatókon is láthatóak azok a dolgok,
(pl.: Bread&Butter report)
amelyek meg fogják határozni a jövő divatját. Mi képesek vagyunk ezekből a
dolgokból leszűrni azokat az apró de jelentős részleteket, amelyet az Ön cége fel
tud használni saját céljára.

M
A

szín, forma és stílusjegyek elemzése mellett a Fashion report használatával egyszerűen nem fog tudni tévedni, amikor egy új szezon ruháin,
kiegészítőin elkezd gondolkodni. Átfogó képet kap a világ divatjáról, és az ebben
a képben található összes részletről, amiből az felépül. Teljesen naprakész lesz úgy,
hogy 1,5 évre előre biztosan tudni fogja, melyik szezonban mit gyárt a konkurencia, illetve mit kell az Ön cégének gyártania, terveztetnie ahhoz, hogy megelőzze
versenytársait!

Fashion report

még, még, még, még, még, még, még, még,

- Marketingtervek előkészítése, kivitelezés koordinálása
- Online és offline marketing anyagok készítése
- Online-marketing management
- Fotó utómunkálatok, retusálás kimagasló minőségben

A

változatosabb, naprakész kollekció és az innovatív ötletek még
színvonalasabbá és vonzóbbá teszik a cég termékeit, a céltudatos és
XXI. századi online- és offline marketing kampányok a vásárlóközönség bővülését
eredményezik, ami magasabb profitot garantál a cég megelégedettségére.

N

apjainkban kiemelkedően fontos egy vállalkozás számára a költséghatékony, de a célközönséget maximálisan elérő reklám. A TrendFocus
hatékony segítséget nyújt ebben az Ön számára. Az Ön cégével együttműködve
előkészítjük a marketing tervet, ami alapján a kivitelezés történni fog. Ezután
elkészítjük az offline (nyomdai anyagok) és online (internetes) anyagok látványtervét, szövegezését, szlogenjeit, fényképeit, mindazt a képi és szöveges anyagot,
ami az Ön termékéről mindent elmond, és tökéletesen a vásárlói célközönségre
irányul. Ezeket az anyagokat az Ön beleegyezése után elindíthatja a nyomdai
gyártásban, illetve föltöltheti internetre, de kérésére a TrendFocus is koordinálhatja a folyamatot, naprakész monitoring (napokra lebontott látogatói indexek
grafikonjai), folyamatos beszámolók kiséretében. Vállalkozásunk az Ön cégének
reklámkampányát az első gondolatoktól az utolsó teendőkig átvállalhatja.

V

állalkozásunkkal együttműködve az Ön cége egy tapasztalt, professzionális, precíz, aktuális és jövőbeni trendeket átlátó és alkalmazni tudó kreatív
tervezői és grafikusi csapattal lesz gazdagabb. A nemzetközi viszonylatban is jelen
lévő magyarországi divatcégeknél szerzett sokéves, széles körre kiterjedő tapasztalatunkat felhasználva cége rengeteg olyan tudást nyer majd, amit felhasználva
megelőzheti versenytársait, könnyebben kínálhat magasabb árszínvonalú termékeket úgy, hogy a vásárlói célközönség lojalitása és elégedett véleménye, a brand
pozitív megítélése megmarad.

A TrendFocus szolgáltatásainak árai a magyarországi piaci viszonyok, a vállalkozók
anyagi helyzetének figyelembe vételével személyes megállapodás után kerülnek meghatározásra. A professzionális munkára fordított összeg megtérülhet az
Személyre
szabott kedvező
kérdéseivel,
keressen
minket
együttműködésből
származóajánlatunkért,
bevételekbenvalamint
nagyon hamar,
néhány
hónap,fel
vagy
akár
elérhetőségeink
bármelyikén:
egy szezon leforgása alatt!
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