Presentasjon av vinnere for 2018

KATEGORI: STUDENT/ELEVARBEID

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

STUDENT: TRINE SEJRUP
TITTEL: NATIONS OF THE SOUL
Oppgave: Skape en visuell identitet for bandet Nations of the Soul.
Løsning: Jeg valgte å arbeide med en teknikk jeg ønsker å kunne bruke i senere oppdrag som
viser allsidighet, og samtidig rette et øye mot hva jeg ønsker å jobbe mer med videre. Nations
of the Soul er dermed både en visuell identitet, packaging design og utstilling - alt i ett.
Juryens kommentar: Gjennomarbeidet, vakkert og detaljrikt.

KATEGORI: ANNONSE

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: KNOWIT EXPERIENCE
TITTEL: ENJOY KOLERA
KUNDE: SFE / PLAN INTERNATIONAL NORGE
Oppgave: Lage en annonse for en strømavtale hvor overskuddet går til utbygging av
vannbrønner og rent vann i Zimbabwe
Løsning: Vann i Norge er forbundet med rene kilder og godt sunt drikkevann. I Zimbabwe
er det å drikke vann forbundet med stor risiko. Vi fremstilte forurenset og livsfarlig vann i en
estetikk vi normalt ser for norsk kildevann og leskedrikker. Annonsen ble publisert på print i
lokale medier i Sogn og i sosiale medier.
Juryens kommentar: Fin bruk av velkjent nyhetslansering-estetikk som får oss til å tenke litt
ekstra etter.

KATEGORI: TEKST

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: STRAUM FRÅ DEI LOKALE
KUNDE: LOKALKRAFTA
Oppgave: Å bidra til å holde på den lokale kundegruppen, samt utvide markedsandelen blant
hytteeiere med tilknytning til distriktene. Hvordan lansere den nye alliansen og skape et
sterkere forhold mellom produktet og målgruppen?
Løsning: Gjennom merkevaren til Lokalkrafta ga vi de små, lokale strømleverandørene en
felles stemme. Med lette og lekne tekster på̊ dialekt endret vi samtalen fra kWh og spotpris
til budskap om lokal forankring.
Juryens kommentar: Det tekstuelle grepet er godt. Her sies det som trengs med noen få
lokale ord.

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

KATEGORI: ÅRETS NYKOMMER
BYRÅ: CURE
TITTEL: HALF NATURE. HALF SCIENCE
KUNDE: HYRE
Oppgave: HYRE er et nytt og spennende produkt som skal løse problemet med å gå tom for strøm
på tur. De har utviklet et batteri som erstatter tunge batteriløsninger og som lades ved hjelp
av energi fra naturen. Produktet trengte total branding og en solid kommunikasjonsstrategi.
Løsning: Navnet HYRE står for Hybrid Recharge. Vi baserte navnet på den hybride løsningen
for lading, med fokus på å identifisere produktet i en ny og uutforsket kategori. Identiteten
bygger på energi, natur og tech.
Juryens kommentar: Fin identitet og tydelig brandingkonsept av et nytt produkt i en ny
kategori.

KATEGORI: APPLIKASJON

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: KNOWIT EXPERIENCE
TITTEL: NY TV 2 SPORTEN-APP
KUNDE: TV 2
Oppgave: Lage en fullstendig ny app, som tar tilbake posisjonen som Norges mest populære
sportsapp.
Løsning: Gi brukerne akkurat det de vil ha: Sport. Med særlig fokus på det TV2 kan best:
Rettigheter, video og redaksjonell kraft. Rigget på «future proof» teknologi med tilhørende
dynamisk design og UX. Der innovasjonen «Målshow» gjorde at fotball- og hockeyfans kan se
alle - absolutt alle - mål fortløpende.
Juryens kommentar: Dette er en omfattende snuoperasjon løst på en smart og smidig måte.
Løsningen er intuitiv og funksjonell.

KATEGORI: FILM

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: OKTAN BERGEN
TITTEL: SOMMERKAMPANJE FOR AKVARIET I BERGEN
KUNDE: STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN
Oppgave: Produsere innholdsfilmer til bruk i sosiale medier/kino inn mot høysesongen på
Akvariet. Dette med utgangpunkt i konseptet “tett på dyrene”.
Løsning: Med utgangspunktet “tett på dyrene” ville vi vise dyrenes underfundige personligheter.
Fiktive problemstillinger ble skrevet og voicet over situasjoner som ble filmet på Akvariet.
Resultatet ble et knippe filmer der man får innblikk i hverdagen til dyrene på Akvariet, med
deres egen «stemme».
Juryens kommentar: Budsjettvennlige og morsomme filmer som kommuniserer godt med alle
målgrupper. Superfin idé å bruke de beste skuespillerne!

KATEGORI: MOTION GRAPHICS/ANIMASJON

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: ANTI BERGEN
TITTEL: FESTSPILLENE I BERGEN 2018
KUNDE: FESTSPILLENE I BERGEN
Oppgave: Å skape visuelle og bevegende bilder for å promotere festivalprogrammet 2018.
Løsning: En serie som utforsker festivalens felles element - musikk - i synergi med en variasjon
av andre elementer som vann og sand. Gjennom lydfrekvens og Festspillenes gjenkjennbare
elementer skapte vi visuell musikk. Resultatet er en abstraksjon av merkevaren, en merkevare
som aldri slutter å eksperimentere.
Juryens kommentar: Tilfredsstillende å se på. Utforskende, utfordrende og fascinerende.
Dette er vakkert.

KATEGORI: SOSIALE MEDIER

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: OKTAN BERGEN
TITTEL: MINN NOKON PÅ DET
KUNDE: SKYSS
Oppgave: Siden den største grunnen til at folk ikke bruker refleks er at de glemmer det, ville
vi finne en måte å gjøre det enkelt for folk å minne hverandre på det.
Løsning: Bruken av Snapchat topper seg ved spesielle hendelser og mange leter etter geofiltre
å legge på bildene sine. Så vi lagde fine geofiltre til viktige hendelser i kampanjeperioden hvor
budskapet «Hugs refleks» var integrert. På den måten kunne folk minne hverandre på det, på
en ikke-masete måte.
Juryens kommentar: Kul og smidig måte å bruke geofiltre på. Dette er nydelig utført.

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

KATEGORI: WEBDESIGN, UX- OG UI DESIGN
BYRÅ: HALTENBANKEN
TITTEL: NYE NETTSIDER FOR GRIEGHALLEN
KUNDE: GRIEGHALLEN
Oppgave: Grieghallen er hjem for blant annet Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske
Orkester. De trengte en ny nettside som kunne romme alt som skjer i bygget; messer, konserter,
forestillinger, show, møter og konferanser. Nettsiden måtte kunne hente informasjon om
arrangementer, egen nettbutikk, lokaler, m.m.
Løsning: De nye nettsidene til Grieghallen har stort fokus på fleksibilitet, med et vidt utvalg av
moduler i ulike størrelser. Vi har ønsket å fremheve bilder og arrangementsinformasjon for å gi
umiddelbar oversikt over hva som skjer på bygget. Ved hjelp av internmoduler kan Grieghallen
også fremme sine egne tjenester.
Juryens kommentar: En fin løsning som klarer å holde på identiteten til de ulike arrangementene,
samtidig som det pakkes inn i Grieghallens univers.

KATEGORI: ILLUSTRASJON

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: OKTAN BERGEN
TITTEL: REIS KOR DU VIL I HEILE HORDALAND
KUNDE: SKYSS
Oppgave: Med Skyss Ungdomsbillett kan man reise hvor man vil i hele Hordaland. Mange
unge vet ikke om denne produktfordelen, og de har lite kunnskap om hva Hordaland egentlig
er. Illustratøren skulle tegne karakterer med utgangspunkt i ulike stedsnavn en generell. Det
skulle også tegnes typografi.
Løsning: Hvert stedsnavn ble visualisert enten som et visuelt ordspill eller med utgangspunkt
i noe stedet var kjent for, som et monster med personlighet. Alle fikk forskjellige uttrykk slik
at de appellerte til ulike typer i målgruppen, samtidig som de hang sammen gjennom form og
fargepalett.
Juryens kommentar: Illustrasjoner som personifiserer de forskjellige destinasjonene – det er
en veldig god idé. Resultatet er stilsikkert, detaljrikt og humoristisk utført.

KATEGORI: IDENTITET

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: MK NORWAY
TITTEL: FIRE IDENTITETER – EN FØLELSE.
KUNDE: HOTEL NORGE BY SCANDIC
Oppgave: Vi fikk den enkle oppgaven med å skape fire vidt forskjellige identiteter, som alle
på hver sin måte skulle være: Lokale, men internasjonale. Historiske, men kontemporære.
Ærverdige, men lekne. Naturtro, men urban. Samlende, men differensierende.
Løsning: Vi lot helheten bli større enn summen av de fire enkeltdelene og dyrket det unike i
hver enkeltdel.
Juryens kommentar: En identitet som oser av finesse og detaljrikhet – gjennom flere
merkevarekonsepter.

KATEGORI: HÅNDVERK

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: ANTI BERGEN
TITTEL: BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018 – 2027
KUNDE: BERGEN KOMMUNE
Oppgave: Bergen ønsker å være en internasjonal kunstby som er synlig, fremtidsrettet og som
tør å gå nye veier. Vi har laget bokdesign og visuelle bilder for Bergens kommunes kunstplan
2017 - 2027 for å styrke Bergens profil som en kunstby, hvor kvalitet, innovasjon og kreativitet
står i fokus.
Løsning: Metaforisk og abstrakt. Logikk og kreativitet. Tall og kunst. Det handler alt om
perspektivet en tar for å finne ut hva som er best for hvert enkelt kreative felt. Ved å fange
både tidslinjen og planområde i et kvadrat, gir vi den et kreativt perspektiv i type, layout og
visuelt bilde.
Juryens kommentar: Imponerende å lage et realt kunstverk av en kommunal kunstplan!

KATEGORI: ÅPEN KLASSE

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: ANTI BERGEN
TITTEL: A NEW TYPE OF IMPRINT VOL. 13
KUNDE: A NEW TYPE OF IMPRINT
Oppgave: Print er under angrep fra det konstante valget av digitale formater. Tiden for
eksklusive print magasiner er muligens over, men er all print død?
Løsning: Begrenset til en typografi, vekt og et matematisk definert grid kokte alt ned til
plassering, pacing og aktiv bruk av luft.
Juryens kommentar: Nydelig. Stødig. Og litt rart.

KATEGORI: TJENESTEDESIGN

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: IDEAN
TITTEL: THE INC - BÆREKRAFTIG TJENESTEDESIGN
KUNDE: EQUINOR
Oppgave: Equinor ønsket å redusere sine CO2-utslipp og engasjerte oss for å identifisere de
mest miljøeffektive tiltakene.
Løsning: Equnior opprettet en egen nasjonal Inkubator, The Inc. Her samlet vi teknologer,
forretningsutviklere og ingeniører. Vårt tverrfaglige team av tjenestedesignere bidro til å
fasilitere The inc med Design Thinking metodikk over 12 måneder. Funnene fra innsikten
ble grunnlaget for idé- og konseptutvikling. Slik har vi nå redefinert Equinors globale
arbeidsprosess. Siden februar 2018 har vi bidratt til at Equinor har redusert antall supplyfartøy og dermed kuttet CO2-utslippene med omtrent 15.000 tonn årlig.
Juryens kommentar: En imponerende reise for å utvikle et digitalt verktøy for å redusere
CO2-utslipp. En stor og viktig oppgave.

KATEGORI: EFFEKT

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: KNOWIT EXPERIENCE
TITTEL: 798%
KUNDE: DALE OF NORWAY
Oppgave: Dale of Norway ønsket en ny og moderne nettbutikk klar til jul. Vi lagde butikken,
med tilhørende kampanje for å øke salget.
Løsning: Innsikt og grundige analyser la grunnlaget for god butikkløsning, medieplan og
utforming. Digitalt budsjett var lavt, men kombinasjonen av brukeropplevelse og spissing
ga kunden tilbake 8 kroner for hver brukt annonsekrone. Eller en ROI på 798% - som er
imponerende, selv midt i julehandelen.
Juryens kommentar: En lysende idé som er tatt ut på en god måte i flere kanaler. Fint og
smart løst, og helt riktig for produktet. Imponerende ROI.

KATEGORI: KAMPANJE

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: KNOWIT EXPERIENCE
TITTEL: CATERINGANSVARLIG ERNA SOLBERG
KUNDE: BANKID / VIPPS AS
Oppgave: BankID ønsket å framstå som en unik identifisering og signeringsløsning.
Løsning: Vi intervjuet vanlige folk med samme navn som samfunnspersonligheter, og fikk
fortellinger om en hverdag i navneforvirring. Men slapp av, BankID er sikker ID på nett.
Juryens kommentar: Dette er en veldig morsom løsning på et litt lite morsomt tema. Det er
godt tenkt og fint gjennomført.

FOLKETS PRIS

VINNERE AV SRF KUBEN 2018

BYRÅ: OKTAN BERGEN
TITTEL: SOMMERKAMPANJE FOR AKVARIET I BERGEN
KUNDE: STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN
Vinneren ble kåret etter en nettbasert avstemning. 9 arbeider konkurrerte om tittelen.
Oktan Bergen fikk 24,1 % av stemmene.

