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OPGAVEFORMULERING !
Scenarie 
En kunde, der igennem længere tid har haft en blog om cupcakes, ønsker at professionalisere sit website og 
ønsker på sigt at tjene penge på sin blog. Hun ønsker derfor et forslag til, hvordan en mere kommerciel blog 
om cupcakes kunne se ud. Hun ønsker at websitet stadig fremstår som et blogsite, hvor brugeren kan finde 
tips og tricks og opskrifter, men hun ønsker samtidig at integrere mere kommercielle elementer på siden.  !
Hun er netop begyndt at tilbyde kurser i cupcakebagning, salg af skræddersyede opskrifter der matcher 
kundernes helt specielle ønsker og smag, samt cupcakeevents rundt omkring i byen hvor alle kan komme og 
smage på hinandens bagekunst. Hun er desuden meget åben over for andre forslag fra jeres side, der kan 
hjælpe hende med at tjene flere penge på konceptet. Hvis det er muligt, ønsker hun en høj grad af 
brugerinddragelse f.eks gennem sociale medier. 

Opgaven 
I skal udvikle en hjemmeside til kunden. Løsningen skal indeholde en fungerende hjemmeside med inspiration, 
tips og tricks samt opskrifter på cupcakes. Herudover skal der udvikles mockups, der viser, hvordan bloggen 
kan understøtte blogfunktioner såsom kommentarer, ratings, anmeldelser og lignende. Hvis I ønsker det, kan I 
integrere video på hjemmesiden, f.eks. som instruktionsvideo til bagning af cupcakes. Øvrige tiltag er 
velkomne. 

Mål 
Hvordan vil I præsentere en fungerende løsning for kunden og hvad skal den indeholde? Vi ved at der skal 
være en blog, sider med inspiration samt tips og tricks, men hvilke medier skal hun bruge til markedsføring og 
hvem er hendes kunder? Det skal I give svaret på om ca. to uger. Og så kan du foreslå løsninger, kunden ikke 
lige selv havde tænkt på, f.eks. instruktionsvideoer eller responsive design. 

Formål og læringsmål 
Formålet med projektet er at udvikle og vise færdigheder indenfor følgende områder: 

•	
 Design og visualisering 
•	
 Virksomheden 
•	
 Kommunikation og formidling 

Foranalyse 
Inden designprocessen påbegyndes, skal I udarbejde en foranalyse, der skal klarlægge den markedsmæssige 
virkelighed, som jeres løsning skal fungere indenfor. Jeres analyse skal bestå af tre dele: 

1. Brancheanalyse 
I skal analysere og vurdere ”branchen for cupcakes i Danmark”. Analysen skal indeholde en vurdering af 
konkurrencesituationen i markedet, vigtigste konkurrerende virksomheder, samt en generel vurdering af 



udfordringerne ved at etablere sig som ny virksomhed i denne branche. Der skal anvendes en relevant 
analysemodel til dette, eks. Porter’s 5 Forces. 

2. Målgruppeanalyse 
Hvem er det I vil henvende jer til? I skal beskrive en afgrænset målgruppe, som I mener, at jeres produkt skal 
henvende sig til. I skal udarbejde en målgruppeprofil som beskriver en typisk person i målgruppen. 
Segmenteringen skal helt eller delvist være baseret på empiriske data. 

3. Kommunikationsmål 
Med udgangspunkt i AIDA-modellen, skal i vurdere hvilke mål I ønsker at opnå med jeres kommunikation. 
Hvordan vurderer I de enkelte faser af AIDA-modellen i relation til et website om cupcakes? Er der faser i 
modellen, som skal vægtes højere en andre i jeres løsning? Er det muligt for jeres produkt (og i så fald 
hvordan) at understøtte alle fire faser? !
Foranalysen skal munde ud i en kort rapport (max. 3 sider i PDF-format), der skal afleveres, når I er halvejs 
gennem projektforløbet – se afsnittet om deadlines! Rapporten skal have tydelige kildehenvisninger, så der ikke 
er tvivl om, hvor I har jeres informationer fra. 

Produkt 
Produktet skal indeholde følgende elementer: 

•	
 En fungerende hjemmeside med præsentation af cupcakerelateret indhold 
•	
 Mockup med ”blogfunktioner” 

Projektdokumentation 
Projektet dokumenteres med en videodagbog som føres fra dag til dag. Denne skal indeholde dokumentation 
af forløbet på en informativ og ordentlig måde. Den færdigklippede video må højest vare 3 minutter. Det er helt 
i orden at bruge jeres telefoner eller lignende som kamera – det vigtigste er, at I ender op med en kort video, 
der viser jeres arbejdsproces. 

Produktpræsentation 
Ved fremlæggelsen i plenum skal I vise videoen samt jeres produkt. Herudover skal I gøre rede for de 
kommercielle idéer I foreslår kunden – altså, hvordan mener I, at kunden kan tjene penge på sit website om 
cupcakes? I skal også gøre rede for jeres designvalg, farver, billeder, typografi, sprog, funktionalitet mv.. 
Præsentationen kan udarbejdes som Powerpoint eller lignende. Der er i alt 10 minutter til præsentationen. 
Herefter er der afsat 10 minutter til diskussion af jeres løsning. 

Evaluering og bedømmelse 
Projektet bedømmes bestået/ikke bestået. Der gives en vejledende karakter. De øvrige studerende opfordres til 
at komme med konstruktive input til bedømmelsen. 

Bunden forudsætning 
Projektet er en bunden forudsætning på studiet. Det betyder, at projektet skal godkendes, for at du kan 
indstilles til eksamen og fortsætte på studiet.  



Metode 
I skal benytte de metoder I har lært indtil nu. F.eks struktureret idégenerering, storyboarding, segmentering, 
webskrivning, diverse designprincipper og analysemodeller mv. 

Grupper 
Projektet udføres i grupper af 4-5 personer. Gruppesammensætningen indmeldes til jhi@cphbusiness.dk 
straks efter gruppedannelse.  

Deadlines 
Aflevering af foranalyse: 07-03-14 kl. 16.00  (format: rapport som PDF) 
Aflevering af produkt: 14-03-14 kl. 16:00  (format: link til website og link til video på Vimeo) !
Aflevering af ovenstående på Fronter i mapperne projekt 2 - foranalyse og projekt 2 - produkt. !
Mundtlig præsentation: 
MIL:  17/3 
MUL A:  18/3 
MUL B:  19/3 !
Ved manglende deltagelse i den mundtlige præsentation, skal den studerende aflevere en skriftlig 5-siders 
kompensationsrapport, der fuldt og helt svarer til indholdet af gruppens præsentation. Deadline for aflevering 
af denne rapport er d. 24/3-14 kl. 14.00. !!


