
Studiu de caz



De la începutul colaborării am 
reuşit să formulăm împreună cu 
clientul un brief complet, care să 
conţinaă toate informaţiile 
relevante pentru echipa noastră 
de design şi strategie.

01. Brief

                 Pentru cei care urmăresc succesul în ceea ce fac, AquaVia le oferă 
starea de bine  care îi face  să se simtă pozitivi şi optimişti, deoarece, spre 
deosebire de competiţie,  AquaVia are cea mai mare alcalinitate, 
fiind ingredientul pentru sănătate şi vitalitate.

AquaVia este: ingredient pentru sănătate şi vitalitate; apa cu cea mai mare alcalinitate naturală; apa de adâncime cu puritate garantată; naturală; 
din zonă total nepoluată din Munţii Apuseni. 



Primul pas dupa stabilirea 
numelui a fost să începem 
schiţele şi ideile preliminare.

02. Schiţe
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Mai apoi, după o vizualizare 
internă am pregătit variantele 
pentru prima prezentare. 
Clientul s-a oprit la 3 propuneri 
iar după câteva consultări a ales 
şi varianta câştigătoare.

03. Prezentare



A urmat apoi rafinarea conceptului
ales. Am redesenat munţii, am 
propus mai multe tipuri de fonturi 
şi am făcut simulări de packaging 
pe etichete mate sau transparente.

Clientul s-a decis la o variantă 
de font sans-serif şi etichetă 
transparentă.

04. Rafinare



Am revenit la desenul munţilor, adăugând 
detalii şi culoare. După ce s-a bifat varianta 
potrivită, am reînceput explorările pentru 
packaging. Printurile de probă pe suport 
transparent ne-au făcut să căutam soluţii 
pentru o vizibilitate cât mai bună.

05. Detalii



După multă muncă, încercări şi variante 
intermediare, s-a ajuns la forma finală a logoului 
şi două propuneri pentru etichete. 

Urmatoarea etapă a fost alegerea recipientului. 
Cautăm un recipient PET standard, îl personalizam, 
ce culoare alegem, ce fel de dop? etc. Acestea 
au fost întrebări importante la care, împreună 
cu clientul nostru, am încercat să oferim soluţii.

06. Logo şi etichetă

1b. Verde 

1a. Trasparentă
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Am revenit înapoi la planşa de schiţe. 
După ce ne-am axat pe câteva concepte 
generoase (natură, vitalitate, energie, 
puritate, sănătate) am prezentat clientului 
primele noastre explorări.

07. Recipient - concepte
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Alegerea variantei alaturăte a fost una firească, precedată 
fiind de utilizarea cercurilor concentrice ca fundal pentru logo. 
În spatele acestor elemente a fost conceptul de unde care se 
intersectează pe suprafaţa apei. Pornind de la schiţa aleasă, 
am căutat o rezolvare pentru forma & culoarea sticlei şi pentru 
desenul desfăsurat al patternului.

07. Recipient - rafinare

sant

forma convexa

pattern
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După ce am transmis desenele şi cerinţele noastre 
producătorului PET, am primit primele schiţe tehnice alături 
de randări. Sticla începea să prindă formă! După numeroase 
modificări ale patternului, am primit şi randările finale. 
Am apelat la un colaborator 3D, care a creat câteva simulări
ale sticlelor înainte ca acestea să intre în producţie.  

07. Recipient - construcţie
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În timp, logoul şi eticheta au mai 
suferit modificări. 

AquaVia a căpătat o formă finală, 
gata pentru comerţul intern 
şi internaţional.

08. Produs finit
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Stay hydrated!




