
R82
Website design og udvikling

R82, der producerer hjælpemidler til handicappede børn og unge, stod med 
et ønske om en mere ensartet linje indenfor deres markedsføringsmateriale 
herunder design af et nyt website. Dette skulle hjælpe dem til at fremstå 
som en stærk virksomhed, der udstråler de værdier, de bygger på; livsglæde, 
bevægelse, frihed, leg og verdensomspændende. 
3PART leverede ny visuel identitet, der medvirkede til større differenciering på 
markedet.
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Proces: I samarbejde med ledelsen og medarbejderne 
udviklede 3PART et brandingkoncept med dertilhørende 
website.

Løsning: På baggrund af en grundig research af allerede 
eksisterende materiale samt input fra den ønskede 
målgruppe og medarbejdere, blev der lavet en analyse, 
som dannede grundlag for R82’s nye strategi indenfor 
den digitale kommunikation, og som websitet tager 
udgangspunkt i.

Resultat: Med virksomhedens nye website er R82 bedre 
gearet til fremtidig global vækst. 

Via den visuelle identitet, er der opnået større differentiering 
på markedet og skabt større sammenhæng mellem 
virksomhedens værdier og de budskaber, der kommunikeres 
til omverdenen.

3PART leverede:
• Research af eksisterende materiale
• Brugerinterviews
• Brugerobservationer
• Digital kommunikationsanalyse
• Målsætninger som strategi for digital kommunikation
• Grafiske elementer
• Værktøjer til digitale kommunikation
• Design og programmering af profilsider på website

Opgave: R82, som producerer hjælpemidler til handicappede 
børn og unge over hele verden, ønskede at opnå en 
større synlighed på det globale marked samt skabe større 
sammenhæng mellem virksomhedens værdier og de 
budskaber, der kommunikeres til omverdenen.

R82 stod derfor med en udfordring, der involverede mange 
forskellige aspekter indenfor digital markedsføring blandt 
andet udformningen af et nyt website

R82

Website i brugerhøjde
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