Løfter jeres merchandise jeres brand?

5 GODE RÅD,
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VIS MIG JERES
MERCHANDISE, OG JEG SKAL
FORTÆLLE JER, HVEM I ER.
Merchandise afspejler jeres virksomhed og brand.
Og værdien ligger i detaljerne.
Hvis jeres merchandise er en standardvare af svingende
kvalitet, bliver indtrykket af jeres virksomhed præcis det
samme. Den gennemtænkte og velplanlagte merchandise
er derimod med til at løfte jeres brand. Forskellen ligger i
planlægningen.
Vi har samlet 5 gode råd, der er værd at huske.

1
VÆLG INSPIRATION MED OMHU
Mange har svært ved at gennemskue mulighederne inden for
merchandise. De hører ofte ord som ’Sig, hvad I ønsker, så har
vi sikkert noget, der passer til denne opgave’. Ofte lander den
tilbage hos jer, og løsningen bliver en standardvare, som også
bliver tilbudt enhver anden virksomhed. Men I er jo ikke
enhver anden virksomhed.

DERFOR:
Vælg en leverandør, der kan præsentere et unikt og tilpasset
oplæg til jeres brand, og som ikke blot er et katalog med standardvarer, hvor jeres logo er placeret. Jeres kunder skulle gerne
modtage et unikt produkt fra jer. Find en sparringspartner,
der kan varetage alle processerne for jer lige fra idéudvikling
til færdigt produkt. I sparer tid og opnår en bedre løsning.

PEPSI MAX RELANCERING

Pepsi Max har I den grad formået at skabe genkendelighed omkring
deres brand – en genkendelighed der på sin vis kommer med et
forventningspres. Kunderne forventer nytænkning og originalitet.
Dette gælder selvfølgelig også når der kommer til deres kampagner
og merchandise. ENTRY er stolt af, ikke kun at fungere som
producent, men også som trofast sparringspartner, når det kommer
til inspiration og kreative oplæg til nye koncepter.

2
DEN RØDE TRÅD
I bruger formentlig både tid og penge på at optimere jeres
brand på tværs af flere kanaler. Af samme grund bør jeres
merchandise naturligvis styrke dette arbejde. At arbejde
med mange forskellige leverandører giver ofte udfordringer, når det gælder et ensartet udtryk i farver, logo og selve
varens fremtoning. God merchandise passer til jeres virksomhed og hænger sammen med virksomhedens øvrige
touchpoints. Den stritter ikke i alle retninger.

DERFOR:
Vælg en leverandør, som har erfaring med at producere
ud fra stramme rammer mht farver, tryk/print/broderi
samt tilbehør (f.eks. at alle accessories bliver udviklet et sted
og skaber sammenhæng mellem produkterne), ved at lade
materialer eller design gå igen på de forskellige elementer.

PANTONE

Pantone er verdenskendt for deres standardisering af farver.
Sammensat med dansk design har Pantone skabt et unikt
univers, som vi er stolte af at være en del af. Kunsten ligger i at
få et gennemført budskab gennem sammenhængende farver.
Om jeres brand præsenteres i øst eller vest, på stål, plast eller
bomuld, skal jeres identitet være ensartet på alle produkter.

3
HØJ KVALITET SMITTER
Det samme gør dårlig kvalitet. Undgå kompromiser i kvaliteten. Merchandise eller reklameartikler er ofte forbundet
med billige kuglepenne og t-shirts, der går i stykker ved den
første vask.
Mange kunder oplever, at leverandøren har svært ved at
levere den ønskede kvalitet i produktionen, enten fordi der
er valgt for billige materialer, eller fordi producenten ikke
har direkte kontrol med producenten i Kina.

DERFOR:
Sæt jer godt ind i jeres kunders/forbrugeres forventninger til
kvalitet. Dernæst vælg altid en leverandør med eget kontor i
Kina, så de kan styre processen direkte på fabrikken og tage
ansvar for hele forløbet (kvalitetskontrol, inspektioner etc).
Vælg gerne en leverandør, der også er vant til at producere i
en retail-kvalitet, som jeres kunder værdsætter. Modsat en
kvalitet, der hurtigt ryger i genbrugscontaineren.

Dansk design og international klasse er en del af vores DNA.
Dette engagement er vores fornemmeste opgave at dele med
vores kinesiske kollegaer og leverandører.
Vi deler glæden ved den bedste kvalitet med mange, blandt andet
disse fantastiske brands, som alle har forstået vigtigheden i
højkvalitet over hele linjen for at give kunden den bedste oplevelse.

4
GENNEMSIGTIGHED
Mange ved ikke, hvor deres produkt stammer fra, og hvilke
forhold de er produceret under (CSR, miljø og etik).
Det betyder, at I pludselig risikerer at stå med et uventet
problem - i en tid, hvor gennemsigtighed og bæredygtighed
kun bliver vigtigere og vigtigere.

DERFOR:
Sørg for at vælge en producent, der kan fremvise en code of
conduct, som der sikrer, at jeres etiske kodeks bliver overholdt.
Bed om at få oplysninger om, hvorvidt fabrikkerne har international anerkendte certifikater, samt om leverandøren selv
besøger fabrikken under jeres produktion.
Processer, tid og omkostninger skal udspecificeres fra starten.

KNÆK CANCER FOR KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Vi er stolte af at Kræftens Bekæmpelse, TV2 og ALLER delte deres tanker med os omkring at få et simpelt 2d logo bragt til live
i et støtte produkt. Siden 2012 har den ikoniske blomsterpin vokset sig ind i danskernes hjerte og bidrager hvert år til at indsamle
flere millioner kroner til forskning i Kampen mod Kræft – En kamp hvor vi med denne blomsterpin viser, at vi alle står sammen.

5
PLANLÆGNING
O.P. ANDERSON WINTER SET

Verden er ikke altid så uforudsigelig.
Årstiderne skifter og vinterens kampagner
planlægges hvert år med respekt for
produktets højsæson – En sæson hvor
der i den grad er behov for noget at
varme sig på, hvor en forfriskende slurk
passer perfekt sammen med et lækkert
vintersæt, hvor print og kvalitet er i top.

Det lyder nemt, men det kan være svært. Ofte bliver det
praktiske som f.eks. leveringstider mod forventning pludselig et problem. Og hvis en kampagne eller en større event
går i luften uden den aftalte merchandise, har alle involverede parter et problem.

DERFOR:
Gør jeres deadline helt klart over for leverandøren.
Planlæg kampagnen i god tid. Vælg en leverandør, som er
vant til at håndtere produktioner selv, så der er kontrol
med hele processen. Vælg med andre ord en leverandør, der
tager fuldt ansvar for produktionen og tidsplanen. I slipper
derfor også for at bruge værdifuld tid på koordinering.

DE 5 RÅD SAMLET
1: INSPIRATION
Brug en sparringspartner, der kan finde ind til kernen og
være tro mod jeres brand – det sparer tid og fejlinvesteringer

2: RØD TRÅD
Opnå øget kendskabsgrad og synergi til dit brand med
ensartet merchandise

3: KVALITET
Øget kvalitet skaber lyst hos forbrugeren til at benytte
produkterne og styrker kvalitetsopfattelsen hele vejen rundt

4: GENNEMSIGTIGHED
Gennemsigtighed gennem hele værdikæden, så I undgår
at komme i problemer i forhold til etik og miljø

5: PLANLÆGNING
Så I undgår at miste ressourcer og værdiful kampagnetid.

COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX

Her har vi en kunde med en vision! De vil skabe en
folkefest omkring en passion for klassisk motorsport.
Vi nyder samarbejdet der løber hele året, for at skabe
en fuldt sammenhængende serie af produkter der alle
har til formål at skabe værdi for forbrugerne og gøre
denne festlige weekend til en endnu større succes.

LIDT OM ENTRY

®

Entry har arbejdet med merchandise i 10 år. Det betyder ikke,
at vi aldrig begår fejl, men det betyder, at de er sjældne.
Kendetegnet for os er:

ANSVAR FOR HELE PROCESSEN
SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER
GRATIS FØRSTE OPLÆG
10 ÅRS ERFARING
EGEN AFDELING I KINA
Vi er forpligtet til en bæredygtig politik. Det involverer respekt
for universale anerkendte standarder for miljøet, menneskerettigheder, arbejdskraft og anti-korruption. Vi stræber derfor
efter at sikre, at alle vores leverandører arbejder i overensstemmelse med vores betingelser og standarder fra vores
adfærdskodeks.
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www.linkedin.com/company/entry-global/

Copenhagen - Herning

www.instagram.com/entryglobal/

G

