
Learning activity – Preparing for brand development 
 

 

1. Refer to the Brand Brief Schematic on p.121 and write, in detail, the following about 

your client from Assignment 1: 

a. Attributes 

b. Vision and mission 

c. Key products or services - list these in detail 

d. Key competitors - list three 

e. Competitive advantage 

f. Key stakeholders 

g. Value proposition 

h. Target market 

 

2. Gather your findings and analyse the one or two interviews you've done. Then type 

up your findings and create your own brief. Your brief should include any insight you 

may have gained from these interviews. The purpose of the brief is to create a brand. 

This step of the assignment is the creation of a brief only – you do not have to 

develop the brand yet. 

Publish your data from Step 1 and your brief in Step 2 in PDF format. Make sure that the 

document is neat and well presented. 
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1. A) Attributter – Profesjonell, vennlig (personlig og god service), punktlig og kreativ. 

b) Visjon – Fange de mest interessante landskapene i verden gjennom bilder, og at 

disse publiseres eller stilles ut. 

Misjon – levere en fotografitjeneste til små og mellomstore bedrifter. 

c) Key products or service (list these in detail) – fotografi: landskap, eiendom, 

portrett, produkt. 

d) Key competitors (list three) – andre fotografer som leverer noenlunde de samme, 

både de med bransje erfaring og ferske nyutdannede. 

e) Competitive advantage – erfaring, over 15 år med fotografisk arbeide. 

f) Key stakeholders – Erlend Ås (eier og tjenesteyter) bedrifter (kunder) 

g) Value proposition – God og vennlig service etter avtale som leverer til 

forventningene. 

h) Target market – Små og mellomstore bedrifter 

 

2. Design en logo for fotograf Erlend Ås, som en del av merkebygging for hans 

virksomhet. Denne logoen skal fortelle visuelt hva slags tjeneste han yter (gjennom 

bruk av typografi og/eller symboler), og virksomhetens verdier: personlig, god 

service, kreativitet og profesjonalitet. Logoen skal kunne benyttes både til trykk og 

digitalt, og skal fungere som ”ansiktet” til merket Erlend Ås Fotografi. Legge til ”siden 

1997”? 

 

Brief: 

Kunde: Erlend Ås 

Service/Product: Fotografering; portrett, landskap, produkt eller eiendom 

Prosjekt: Lage 3 forskjellige logoer. Hvorfor: Fordi kunden vil nå den rette 

målgruppen og fremstå profesjonell og med mye kreativitet. Tjenestene han yter og 

virksomhetens verdier må komme frem. Hva: Logo, 3 forskjellige så kunden har noe å 

velge mellom, samt businesscard, letterhead og collateral. 

Mål: Nye og flere kunder, samt mange unike og varierende oppdrag. Ønsker å 

fremstå troverdig med 15 års erfaring i bransjen og med de riktige verdiene i fokus. 


