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Förord
Världens främste champagneexpert anses vara Richard Juhlin. Under flera år arbetade
han som idrottslärare vid Gymnastik-och idrottshögskolan i Stockholm men har
sedan 1997 sadlat om och jobbar numera heltid med vin och champagne. Richards
yrkestitel är vinskribent, men egenligen är han, enligt han själv, en förmedlare med
en konstnärs förmåga att göra det omedvetna påtagligt när det gäller smak och doft
hos en dryck.
Genom åren har han författat fyra böcker i ämnet champagne, skrivit auktionskatalogen till den första stora champagneauktionen i New York, dubbad till riddare i
Champagne i Frankrike och 1998 tog han världsrekord i antal provade champagner.
Detta världsrekord håller fortfarande idag. Störst internationell uppmärksamhet fick
Richard när han vid en blindprovning lyckades att träffa rätt på 43 av 50 stycken olika
champagner. Richard är begåvad med ett extremt utvecklat fotografiskt luktsinne som
hjälper honom att läsa och känna av alla de smakerna som kan finnas hos ett utvecklat
vin. Hans känslighet är en del av hans professionella begåvning och styrka.
Richard är en mycket uppskattad person till vinprovningar, föredrag, middagar,
resor, konsultuppdrag, journalistiska uppdrag, mediala framträdanden och intervjuer.
Intresset är stort kring hans föredrag och många företag bokar Richard till sina kunder eller anställda och kan därmed bjuda på en lustfylld smak upplevelse.
Richard är inte bara är en hängiven champagnedrickare utan har också ett djupt
intresse för gastronomiska upplevelser och olika andra sorters viner.
För att kunna dela med sig av all kunskap och sitt genuina intresse för vin, har
Richard Juhlin, med ett antal andra ekonomiska aktörer, startat en klubb med namn
The Richard Juhlin Champagne Club. Klubben figurerar under adressen www.
champagneclub.com. Genom klubben erbjuds medlemmar exklusiva middagsinbjudningar och tillträde till de tillhörande barer som finns i Stockholm och Göteborg.
Som medlem erbjuds också tillgång till Richard Juhlins eftertraktade tastingnotes.
Champagneklubben ger en möjlighet att träffa likasinnade på nätet och även en chans
att träffas fysiskt genom de sammankomster som arrangeras av The Richard Juhlin
Champagne Club.
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1. Inledning
The Richard Juhlin Champagne Club är en klubb som är tänkt som en global källa
för uppdaterad information om champagnevärlden. The Richard Juhlin Champagne
Club drivs och leds av världens främste champagneexpert Richard Juhlin. Det unika
med webbplatsen är att det finns över 6 000 stycken olika testade champagner med
tillhörande noteringar. I dessa noteringar finns allt om den testade dryckens smak
och karaktär.
Samma dag som Richard har provat någon ny champagne kan medlemmar gå
in och läsa om vinet. På sidan finns också tips om inköp och även hur ett äldre och
sofistikerat vin kan hanteras och lagras.
Det finns två olika varianter av medlemsskap. Dessa är medlemsskap Basic och
medlemskap Personal invited. Skillnaden på dessa är priset och vad som medlemmen har tillgång till i sitt medlemsskap. Till webbplatsen www.champagneclub.com
finns två tillhörande barer. En bar ligger i Stockholm och en bar ligger i Göteborg.
För att ha tillgång till dessa barer måste det finnas ett medlemskap i The Richard
Juhlin Champagne Club. På barerna arrangeras middagar och provningar med speciellt inbjudna gäster och kockar som kan presentera ett unikt koncept och har stora
kunskaper inom dessa områden.

1.1 Bakgrund

The Richard Juhlin Champagne Club vill genomföra en nylansering av webbplatsen
www.champagneclub.com och tillsammans med annan marknadsföring ska detta
generera i ett utökat medlemsantal. Uppdragsgivaren vill att designen ska moderniseras, förnyas och utvecklas och därmed ska intresset för sidan öka.

1.2 Problemformulering

Hur ska den nya webbplatsen utformas och hur ska den nya designen se ut för att
kunna locka så många anhängare och nya klubbmedlemmar som möjligt? Hur kan
sidan nå ut till fler intresserade? Hur kan en ny design locka fler personer och få dessa
att känna sig välkomna och nyfikna på att bli medlem? Vad har sidan för unikt att
erbjuda som inte andra har? Vilka är målgruppen? Vilka företag skulle vilja marknadsföra sig på sidan? Vilka är potensiella samarbetspartners? Hur ska en effektiv
sökväg se ut? Hur ska sidan hamna högst upp på en träfflista, som på exempelvis
Google?

1.3 Mål

Målet med mitt arbete är att kunna ge förslag och plantera tankar hos aktörerna
kring The Richard Juhlin Champagne Club när det gäller marknadsföring och
marknadsplan. Ett annat mål är att försöka hjälpa dem att se nuläget och ge positiva
framtidsutsikter. Ett tredje mål är att skapa en webbplats som har en tilltalade design
för både aktörer och besökare. Till designen hör även konstruktion och god navigering på sidan.

1.4 Effektmål

Ett effektmål i och med detta arbete är att öka medlemsantalet till The Richard
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Juhlin Champagne Club. Ledningen för klubben vill att en redesign av webbplatsen
ska generera i en ökning av medlemmar. De vill se att en fördubbling av antalet har
skett innan årskiftet.

1.5 Avgränsningar

Avgränsningarna i detta projekt är helt klart tiden. Detta projekt är ett nära samarbete
med min handledare och andra inblandade på Kommunikationsbyrån Norkay samt
ledningen för The Richard Juhlin Champagne Club. På byrån är det många olika
projekt som hanteras samtidigt. Utrymmet för just The Richard Juhlin Champagne
Club är begrännsad och tiden rinner snabbt iväg. Det resulterar i att denna rapport
innehåller teori runt hemsidor generellt och en hel del intressanta och pikanta fakta
runt champagne och dess framställning. En annan begränsning är att detta projekt är
ett designrelaterat projekt. Det är en utmaning att skriva en rapport när resultatet är
till en stor del, en visuell bedömmning och ett visuellt resultat.
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2. Teori och fakta
Champagne är ett distrikt som ligger i nordöstra delen av Frankrike. Här produceras drygt två miljard flaskor mousserande vin varje år. Det är endast här, i ett litet
begränsat område, som begreppet champagne får användas. Här finns en specifik
sammansättning av jordmånen, en iblandning av krita, som gör att jorden är extra
lämpad för mousserande viner. Det ger en överlägsenhet i smakupplevelser gentemot
övriga konkurrenter i världen.
I Champagne planterade romarna de första vinstockarna och redan på 800-talet
var de stilla vinerna vida berömda. Men det var inte förrän på 1700-talet som vinproducenterna lyckades kontrollera jäsning i produktionen för framställning av mousserande viner. Dessa mousserade viner blev snabbt mycket populära.
Idag har denna process utvecklats och kallas för champagnemetoden ( Juhlin,
Richard 2008, s 13–14). Figur 1 visar en karta över distriktet Champagne i Frankrike.
En förstoring på kartan finns som bilaga 4.

Figur 1. Bilden visar en karta över
distriktet Champagne.

2.1 Champagneframställning

Champagnemetoden innebär att vinet får genomgå en andra jäsning på flaska. Ett
traditionellt vin jäser endast en gång. Från och med 1994 får beteckningen champagnemetoden bara användas om vinet kommer ifrån just det specifika området
Champagne. Denna metod används också på andra håll i världen, men det är i
Champagne distriktet som metoden anses ge bäst resultat, enligt mångårig tradition.
Först jäser vinet i separata tankar eller ekfat. Det kallas för cuve close eller charmatmetoden. Sedan tappas vinet upp på flaskor för att genomgå en andra jäsning. Genom
att låta vinet genomgå en extra jäsning, så skapas fler aromatiska smaker och fördelar
gentemot om vinet endast jäser en gång.
Vinet får sin karaktär och specifika smak genom att olika sammansättningar av
druvor blandas. Bredare sammansättning och fler druvor ger producenten större
utrymme att forma och påverka vinet. I denna blandning, cuvée, tillsätts socker och
jäst. Sedan buteljeras vinet och flaskorna förflyttas sedan till en källare i horisontalläge i 9,5–12°C och ska enligt lag ligga så i minst 15 månader. Oftast så ligger flaskorna längre än minimigränsen. I bland upp till ett par år extra.
När vinet ligger och jäser bildas en fällning som berikar drycken med sin arom.
Denna arom, kallad autolytisk karaktär, är en viktig beståndsdel i champagne.
Efter att flaskorna legat i horisontellt läge, placeras flaskorna med halsen nedåt. I
det läget vrids flaskorna stegvis för att avlägsna fällningen från flaskans sidor innan
det är dags för degorgeringen. En skicklig person kan vrida på drygt 30 000 flaskor på
en dag. I dag är det vanligt med automatisk vridning med hjälp av stora ställningar
så kallade gyropalettes. Var åttonde timme skakas flaskorna och vrids ett halvt varv.
Med den automatiserade vridningen tar hela processen en vecka istället för flera
månader.
Degorgering är när toppen på flaskan fryses ner i en kolsyreläsning till en temperatur av -28°C. Fällningen som har bildats i flaskan skjuts ut maskinellt med en snabb
mekanisk rörelse. Det vin som går förlorat i denna procidur ersätts med nytt vin och
socker och här finns då utrymme för tillverkaren att kunna bestämma vilken önskad söthetsgrad som vinet ska ha. Efter detta får flaskan sin slutgiltiga kork och en
vacker ettiket. Nu är vinet klart för försäljning. ( Juhlin, 2008, s 16-17), <http://www.
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systembolaget.se/eFabriken/Templates/Sida.aspx?NRMODE=Published&NRNO
DEGUID={AC2A218E-D353-4A38-A34D-019B69F91B27}&NRORIGINAL
URL=%2fUppslagsbok%2fVin%2fmousserande.htm&NRCACHEHINT=Guest>
(Acc. 2009-05-14)

2.1.1 Olika söthetsgrader på vin

Viner innehåller ett antal olika söthetsgrader. Med det menas hur mycket socker som
är tillsatt i vinet. Här följer några olika klassifiseringar: ( Juhlin, Richard 2008, s 16)
• Extra Brut – 0-6 gram tillsatt socker per liter
• Brut – 0-15 g/l
• Sec – 17–35 g/
• Demi-Sec – 33–50 g/l
• Doux – minst 50 g/l

2.2 Två typer av medlemsskap

The Richard Juhlin Champagne Club erbjuder två typer av medlemsskap.

2.2.1 Champagne Club Basic

I ett medlemsskap i Champagne Club Basic ingår: <http://www.champagneclub.
com/index.php?RequestID=121>(Acc. 2009-05-01).
• Tillgång till Richards Juhlins världsledande tasingnotes (betygsättning av vinerna samt en beskrivande text). Idag finns över 6 500 bedömningar av olika sorter
och årgångar av champagner. Här finns också artiklar och andra lätta och roande
skildringar som är författade av Richard Juhlin.
• Tillträde till Richard Juhlin Champagne Bar. Här är det endast medlemmar som
har tillträde.
• Veckobrev som innehåller nyheter och information om champagnebarerna.
• Möjlighet att delta på den månatliga provningen "Duelling Champagnes" med
Richard Juhlin. Denna tillställning kostar 495 kr per gång.
Kostnad för RJ Champagne Club Basic i dagsläget är 595 kr per år

2.2.2 Personally Invited

I ett medlemsskap i Personally Invited ingår: <www.champagneclub.com/index.
php?RequestID=999>(Acc. 2009-05-01).
• Tillgång till Richards Juhlins världsledande tasingnotes (betygsättning av vinerna samt en beskrivande text). Idag finns över 6 500 bedömningar av olika sorter
och årgångar av champagner. Här finns också artiklar och andra lätta och roande
skildringar som är författade av Richard Juhlin.
• Tillträde till Richard Juhlin Champagne Bar i Stockholm samt i Göteborg. Här
är det endast medlemmar som har tillträde.
• Veckobrev, med nyheter och information om champagnebaren
• Prioriterad och helt kostnadsfri möjlighet att delta på den månatliga provningen
Duelling Champagnes med Richard Juhlin.
• Kostnadsfri access till Richard Juhlin Champagne Bar och Duelling Champagnes
även på andra orter där Champagne Bar finns. I dagsläget finns endast två barer.
Det ligger i planeringsstadiet att introducera flera barer. Inom en ettårs period
planeras flera barer. Det finns även planer på att starta upp barer utomlands. Kina
är högprioriterat i dagsläget.
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•

Inbjudan till en "Members Only Champagne Dinner" per år med Richard Juhlin,
Då prövas särskilt utvalda champagner som matchas med en speciell 7-rätters
meny.
Kostnad för Personally Invited är i nuläget 3 600 kr per år.

2.2.2.1 Duelling champagnes

Vid en "Duelling Champagnes" provas fyra olika cuvée från två olika champagnehus.
Efter provningen utses, gemensamt av alla deltagare, en vinnande champagne.

2.2.2.2 Cuvée

De flesta viner som produceras idag är en blandning av olika druvor. En blandning
görs med druvor som gärna kompletterar varandra i smak och karraktär. Men även en
blandning av olika druvor från olika gårdar görs. Syftet med detta är att få fram olika
smakdimensioner, jämn kvalitet eller för att ta fram druvans specifika drag. Denna
blandning kallas för cuvée <http://sv.wikipedia.org/wiki/Cuv%C3%A9e>(Acc. 200905-08).

2.2.2.3 Tastingnotes

Det unika med att bli medlem i The Richard Juhlin Champagne Club är att medlemmar får tillgång till Richard Juhlins alla unika tastingnotes. I skrivande stund finns
6 673 viner i samlingen.
Här beskrivs vinets karaktär och arom. Det finns anteckningar om vinets årgång.
när vinet är testat, druvsammansättning och antal poäng som vinet har blivit tilldelat.
Se bilaga 1, för ett exempel på en tastingnotes.

2.3 Marknadsplan

En marknadsplan krävs för att skapa kunskap och ideér kring sitt företag eller verksamhet. Genom att skriva en marknadsplan tvingas företaget att analysera de fakta
som finns i nuläget och samtidigt kunna se vad som saknas för att kunna uppnå
målen. Företagets marknadsmöjligheter kan visas och komma fram genom en välgjord marknadsplan.
En marknadsplan ger en god överblick och kan ge möjlighet att visa på potensiella
marknadsmöjligheter. Det finns också en möjlighet att göra uppföljning av gjorda
kampanjer och därmed planera in för eventuella nya kampanjer. Planen är till för att
skapa en stuktur över marknadsaktiviteter och maximera företagets resurser för att
uppnå bästa möjliga effekt.
En marknadsplan behöver bestå av alla dessa delar:
• Vilken är företagets affärsidé. Vad är det som gör att kunden väljer ett företag före
ett annat? Vad har företaget att konkurrera med?
• En nulägesanalys om hur företaget står på marknaden just nu.
• Vad har företaget för mål med verksamheten. De målen bör vara kvantitativa och
kvalitiva. De kvantitativa målen ska innehålla marknadsandelar och försäljningsvolymer. De kvalitiva målen bör bland annat innehålla miljö och personal.
• Vad ska företaget har för strategi för att kunna nå målen? Strategin bör innehålla
tankar kring reklam, mellanhänder och produktsortiment. Hur ska företaget uppfattas och hur kan företaget påverka samhället med sin marknadsföring?
• En kort och konkret handlingsplan. När i tiden ska produkter introduceras och
11
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hur stor är den förväntade försäljningsvolymen.
Viktigt är att följa upp alla aktiviteter och genom detta eventuellt korrigera
verksamheten. Det kan ske genom att en eventuell produkt plockas bort. Hur
kan målet nås på bästa sätt? <http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/
marknadsplan.htm> (Acc. 2009-05-08).

2.4 Vad gör en webbplats attraktiv?

Det finns många aspekter på vad en webbplats bör innehålla för att vara attraktiv.
Här följer en presentation över viktiga detaljer som gör en webbplats tilltalande för en
besökare. <http://www.redaktionen-se.se/30tips.htm> (Acc. 2009-04-03).
1. Vilket är syftet med webbplatsen? Är det att identifiera möjliga kunder? Arbetar
webbplatsen emot kunder och försäljning eller är den till för att informera? Sidan
ska kunna hjälpa, informera och tillfredställa besökaren.
2. Att kunna leta information snabbt och enkelt är viktigt för att kunna behålla en
besökare. Om en besökare inte hittar det den söker och strukturen är svår ger sig
besökaren snabbt vidare till en annan webbplats. Med ett intressant och annorlunda innehåll är det lätt att få sidan att sticka ut i mängden och skilja sig ifrån
liknande sidor och andra konkurrenter.
3. Skapa trovärdighet på webbplatsen. En sida som är kopplad till en verklig upplevelse såsom en person, butik eller ett hotell ska stämma överens med verkligheten.
Ett besök på den fysiska platsen ska stämma överens med det som visas och
beskrivs på webbplatsen.
4. Ge besökaren en anledning att redan på förstasidan ge ifrån sig sin mailadress
och därmed samla adresser från besökare. Det kan vara genom att erbjuda prenumeration på ett nyhetsbrev eller göra en lista där erbjudanden kan gå ut som
till exempel tävlingar och extra priser. När besökarna har lämnat sina adresser
kan listor skapas och därmed finns ett underlag för att kunna se vad som kan
göra sidan ännu mera attraktiv och bättre för besökaren. Då finns en chans för
verksamheten att utvecklas ytterligare .
5. Varje bild, knapp eller länk bör utvärderas om den verkligen är relevant för besökaren. Ju fler alternativ, ju lättare är det att hitta information som passar. Men det
kan bidra till svårigheter för besökaren att verkligen hitta det som eftersöks. Det
kan leda till att besökaren inte gör några val överhuvudtaget och lämnar sidan.
Om sidan erbjuder produkter till försäljning ska det vara lätt att göra ett inköp.
6. En besökare ska lätt kunna ta sig till den del eller hitta den information som
eftersöks. Onödiga omvägar och extra sidor som ska passeras kan vara distraherande och irriterande och bör undvikas. När det gäller sidans utgångspunkt,
första sida eller presentations sida, ska det alltid vara lätt att hitta tillbaka dit och
besökaren ska kunna börja om och söka annan information.
7. Att försöka att skapa sin egen stil på webbplatsen kan vara avgörande för att få
sidan att sticka ut i mängden. Att utveckla webbplatsen och hålla sig uppdaterad
om sina största konkurrenter är viktigt. Det gäller att vara först med nya ideer
och förbättra sina produkter.
8. En webbplats ska inte innehålla stora bilder och tung grafik, då blir sidan seg och
tar för lång tid att ladda upp. En snabb uppladdning är att föredra för att inte
sidan ska upplevas stressande. Det är inte roligt för besökaren att sitta och vänta.
Det bör ta max 10 sekunder för att ladda upp sig.
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Texten på webbplatsen ska vara rätt stavade och designen ska vara luftig och
lätt för ögat att ta till sig. Meningarna ska vara lättöverskådliga och korta och
ska endast innehålla det som är väsentligt. Genom att ha en tydlig design och
hålla sig till samma form hela vägen, skapas ett seriöst utseende och sidan blir
konsekvent.
Skapa tidsbegränsade erbjudnaden som gör att besökaren tvingas till att ta snabba
beslut. Försök att skapa en känsla av att det är bästa att skynda sig att handla
innan det är för sent. Detta snabba beslut kan sedan belönas i ett annat bra och
fördelaktigt erbjudande.
Färg är vackert och ska absolut användas. Men för mycket färg, speciellt väldigt
många olika färger av olika färgskalor, kan ge ett amatörmässigt uttseende. En
alltför ljust färgad text är störande för läsbarheten och bör undvikas. När det
gäller rubriker och länkar är det en god idé att använda sig av färg. Det gör att
länken sticker ut och förstärker utrycket. Att skapa goda kontraster mellan text
och tonplattor är att föredra för att värna om läsbarheten.
Det är alltid trevligt att ge webbplatsen en personlig prägel som skapar en trygg
känsla. Detta kan skapas genom ett personlig brev, inlägg eller annat uttalande
från någon person i ledarposition. På sidan ska det finnas en tydlig beskrivning
av var företaget finns fysiskt eller hur ansvriga kan nås genom telefonnummer
och adress.
En webbplats ska alltid vara uppdaterad och aktuell. Det är mycket irriterande för
besökaren om uppdateringen av till exempel öppettider, priser eller sortiment inte
är gjord. All information som inte är aktuell ska plockas bort och vara ersatt med
aktuell uppdaterad information. Det samma gäller för bilder. Bilder ska hänga
med i tiden, kännas moderna och vara aktuella.
För att få sin webbplats att kännas levande kan besökaren bjudas in att bidra
med eget innehåll. Detta kan ske genom att besökaren kan lämna feedback eller
få chans att skriva inlägg eller på andra sätt påverka sidan. Små förändringar kan
skapa ett intresse för att få samma besökare att titta in fler gånger på sidan och
uppdatera sig om nuläget. Stora förändringar kan däremot göra att en tidigare
besökare känner sig vilsen och tycker att det blir för jobbigt att sätta sig in i
sidans nya struktur och upplägg. En lagom stor uppfräschning och en vidareutveckling är ett lyft för sidan och skapar ett nyfiket intresse. Se bilaga 2 för
en jämnförelse mellan 10 stycken olika webbplatser och dess karaktärer. Dessa
sidor är inom kategorin hälsa och livsstil och blev utsedda bland de 100 stycken
bästa webbplatserna genom tidningen Internet world <http://internetworld.idg.
se/2.1006/1.131836>(Acc. 2009-04-03).

2.5 Benchmarking

Det finns tre olika synsätt på Benchmarking.<http://www.valuemodel.se/49065.
htm?gclid=COugh9yV2poCFcITzAod7z-iqw>(Acc. 2009-04-03). Dessa är:
• Intern - Ett företag tittar och jämför bara sina egna enheter såsom sina egna
dotterbolag eller andra divisioner.
• Konkurrens - Med konkurrens menas att företaget tittar djupare på hur sina
konkurrenter rör sig och verkar. Här analyseras både likheter och olikheter.
• Funktion - Att göra en funktionsanalys är väldigt kostnadskrävande och är en
lång process. Här görs en analys på företag som är framstående ute i världen. Det
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kan vara företag som verkar i en helt annan bransch och har stor betydelse för
hela marknaden. Vad har dessa företag för speciella egenskaper och hur påverkar
de andra företag?
En svensk översättning på ordet benchmarking: riktmärkning, prestanda jämförelse
och prestandamätning.

2.6 Teckensnitt för webbdesign

Till webbdesign rekomenderas att använda sanserifer istället för antikvor. I mindre
grader kan dessa se mindre tydliga ut. Skärmens utseende och uppbyggnad gör att den
bränner sönder teckensnittet i de tunna partierna och seriferna blir överdimensionerade och otydliga. Detta utmynnar i att de blir väldigt svårlästa och flyter samman.
Det finns ett undantag och det är teckensnittet Georgia. Det teckensnittet anses som
det bästa för att det har robusta detaljer och fungerar bra i små grader men ändå ger
ett luftigt intryck. Georgia är specialtecknat för webben och fungerar mycket bra för
skärmen. Att arbeta vid skärmen är speciellt och krävande för ögonen. I dag läggs
mycket energi ner på att skapa nya teckensnitt som är lämpade för detta område.
(Bergström, Bo, Carlsson 2007, s 132)
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3. Genomförande
3.1 Marknadsplan

En marknadsplan för The Richard Juhlin skulle kunna se ut på detta sätt:
• The Richard Juhlin Champagne Club erbjuder livsnjutare att frossa i livets
goda, nämligen champagne. CC (The Richard Juhlin Champagen Club kommer hädan efter i rapporten att skrivas som CC) vänder sig till personer som är
genuint intresserade av mat och dryck. Personer som tillhör det övre sociala klassskiktet och gärna ger sig ut på gastronomiska resor. Det kan också vara personer
som jobbar inom restaurangbranschen som vill förkovra sig mera i ämnet och ta
lärdom av en sann champagneexpert vid namn Richard Juhlin. Hela målgruppen
kan kort förklaras i några ord: Personer med kärlek till champagne!
• CC är ensam på marknaden i Sverige med att kunna erbjuda medlemmar ett så
stort och exklusivt utbud som CC har genom tastingnotsen. Det finns flera vinklubbar men dessa kan inte erbjuda samma expertis som CC. Vad kan CC göra
för att uppnå målet att fördubbla medlemmsantalet innan årsskiftet? Första målet
är att göra en redesign på webbplatsen, www.champagneclub.com. Det ska skapas
en tilltalande och utförlig sida med ett innehåll som andas exlusivitet. Designen
ska vara fräsch och ge ett seriöst intryck. Sidan ska ha ett lockande utseende med
en känsla av lyx och flärd. Det bör finnas ett antal nyhetspuffar som skapar en
aktuell känsla. Sedan bör sidan ha en stuktur där det tydligt syns var ett medlemsskap kan tecknas. Och det ska tydligt synas var redan befinliga medlemmarna ska
logga in, för att kunna komma åt de exklusiva medlemssidorna.
• Vid en sökning på en sökmotor ska webbplatsen komma överst i träfflistan. Vid
en sökning i dag så kommer sidan högst upp och med fortsatt arbete ska den
behålla den positionen.
• När det gäller övrig marknadsföring ska potensiella samarbetspartners bjudas
in. På webbplatsen ska finnas olika utrymmen med olika storlek för att kunna
annonsera med banners. En sammanställning av olika platser och miljöer ska
undersökas och sammanställas. Finns det möjlighet att CC syns där och är det
värdefullt att marknadsföra sig där.

3.1.1 Målgrupp till CC

Här följer grundligare presentation av CC´s målgrupp.
Målgruppen för CC är personer med ett genuint intresse för mat och dryck.
Åldersmässigt finns de i skiktet personer med utflygna barn som har det gott ställt
ekononomiskt. Målgruppen är både kvinnor och män, gärna par, som är bosatta i
storstad och äger en bostadsrätt med tillhörande båt eller lantställe. De gillar att resa
och se världen. Dessa resor kan gärna vara av gastronomiskt slag . På sina resor bor
målgruppen under ordnade förhållanden såsom på hotell eller liknade.
En annan tänkbar målgrupp är chefer, ansvariga eller restauranganställda. Att vara
medlem i CC ger ett tillfälle att förkovra sig och hålla sig uppdaterad med vad som
händer på markanden när det gäller champagne och mousserade viner. Det är ständigt
nya trender inom denna bransch och på CC finns en chans att få reda på vad som är
aktuellt och nytt.
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3.2 Benchmarking - hur ser det ut hos konkurrenterna?

Vid en jämförelse med andra företag, är det möjligt att dessa företag hör till de största
konkurrenterna i Sverige till CC.

3.2.1 www.godadrycker.com.

Goda drycker vänder sig till yrkesfolk och privatpersoner med ett intrese för vin, öl
och destillerade drycker. Goda drycker kan erbjuda ett stort antal produkter som
kan specialbeställas hos Systembolaget. De företag som bedriver direktförsäljning av
alkoholhaltiga drycker, såsom resturanger och hotell, kan beställa produkter som inte
köps in av Systembolaget. Hos Goda drycker finns ett stort utbud av information om
vinprovning, wiskeyprovning och ölprovning. Här går att söka på vingårdssemestrar
och andra resor att kunna deltaga i. Goda Drycker drivs av Cold Marketing and
Media Solutions HB, vilket är ett oberoende företag. En internationell version av
avsnittet vingårdssemester drivs under namnet Winerystay, www.winerystay.com.
Samtliga leverantörer av vin, sprit och öl är välkomna att delta på Goda Drycker.
Deltagarna betalar en mindre årsavgift, beroende på antalet produkter de vill registrera. Mot en högre årsavgift erbjuds företag att presentera egna provningar på Goda
Drycker. Då registreras erbjudanden både i provningskalendern och avsnittet provningspaket. Även en registrering tillämpas i branschregistret. Som inköpare inom
hotell-, restaurang- och cateringbranschen finns tillgång till särskilda prislistor, information om kampanjer med mera. Även offertförfrågningar kan göras, vilka skickas
anonymt till samtliga deltagande leverantörer. Övriga dryckesrelaterade företag och
föreningar är också välkomna att informera om sin verksamhet och sina tjänster
på Goda Drycker. Genom en annons på Goda Drycker nås såväl branschfolk som
dryckesintresserade konsumenter.

3.2.2 www.vinklubben.se

Vinklubben är en webbplats som innehåller mycket information om allt som hör vin
och vinframställning till. Här finns bland annat många aktuella inlägg om vad som
händer i vinvärlden. De finns samlade i nyhetspuffar och har en central plats på sidan.
Sedan finns det vinforum, vinprovningar, mat och recept. Besökare kan lära sig hur en
riktig vinprovning skulle kunna gå till, lära sig mera genom att slå upp svåra branschord i en vinordlista eller lära sig förstå vad som är skillnaden mellan olika druvor.
Sidan har ett gediget innehåll men har en sparsmakad design och murriga färger.

3.2.3 www.spurceup.se

Syftet med champagne klubben Spurce up är att försöka att påverka männinskor med
ett tycke för champagne och att få dessa personer att dricka och njuta av drycken
oftare. De framhåller att vardagslyx är något som är viktigt och bör praktiseras lite
oftare. På denna hwebbplats finns en gedigen butik där beställningar genom systembolaget kan göras. De är endast specialiserade på och erbjuder endast champagner.
Ett medlemsskap är gratis. Som medlem erbjuds medlemmar bland annat tillgång till Spurceup´s egen medlemschampagner till reducerat pris. Sedan ingår det
medlemspris på en Champagneboken som är författad av Kåre Halldén. Här kan
medlemmar ta del av särskilda erbjudande på champagnelådor med olika prislägen.
Initiativtagare och VD för denna klubb är Kåre Halldén.
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4. Resultat

Figur 2. Bilden visar
ett exempel på den nya
versionen av CC.
Arbetet med att ta fram den nya webbplatsen, se figur 2, har följt de punkterna som
är framtagna i teoridelen under punkt 2.4.
Syftet med webbplatsen är både att indirekt sälja och informera. Det finns utrymme
för att kunna köpa Richard Juhlins exklusiva Champagne bok, men det är inte den
huvudsakliga inkomstkällan. Huvudsyftet är att kunna ge så intressant och genuin
fakta, innehåll och information så att det i sin tur genererar fler medlemmar.
Den nya designen till CC är luftig och harmonisk. Den ger ett vackert och sofistikerat utseende och är lättnavigerad för besökaren. Designen känns inbjudande och
skapar en känsla av njutelse. Sidan har ett ljuvligt intryck med harmoni i färger på
länkar och på rubriker. Den har fått sitt eget utryck och påminner inte om någon sida
hos konkurrenterna. Det finns inga stora färgade tonplattor som sticker ut eller på
annat sätt stör läsbarheten eller det hela utrycket. Bilderna är tilltalande, inbjudande
och de är aktuella och moderna. Dessa bilder är inte för stora så att det tar lång tid
att ladda upp. Ett stort arbete har gjorts för att ta fram passande bilder med ett lika
krispigt utseende som smaken hos en champagne.
Sidan har en tydlig inloggning för medlemmar. När sidan är helt klar och genomarbetad kommer inloggningen göras ännu tydligare och mer säljande. Det är enkelt
att komma till första sidan. Det görs genom att klicka på den stora loggan högst upp.
En bra och strategisk placering.
Teckensnittet Georgia har valts som brödtext för att den är stilig och fungerar bra
för webben. Vissa rubriker är i en skript som heter Sloop. Det fanns en önskan från
uppdragsgivaren att detta teckensnitt skulle fortsätta att användas. Sloop finns även
med på den äldre versionen.
Med en större bild på Richard Juhlin, får sidan en större personlig prägel. Här ska
det också finnas ett personlig brev där Richard Juhlin hälsar välkommen och berättar om sig själv, när sidan är klar. Det kommer även att tas fram en flashvariant som
kommer att visa olika tastingnotes, ännu en "sign me up" knapp och senast provade
champagne. Det kommer att göra att sidan ändrar karaktär och ger sidan ett levande
intryck.
Några tidbestämda erbjudanden finns inte, det kanske kommer att utvecklas något
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system för det också i framtiden, men det är inte aktuellt idag.
För att kunna knyta sig an och lätt se vilka som är inne på sidan, finns ett nyhetsbrev kopplat. När besökaren har lämnat sin emailadress kan listor skapas och därmed
finns ett underlag för att lättare kunna utveckla sidan.
I skrivandets stund så finns inga tekniska data på att besöksantalet har ökat eller att
fler medlemmar har tecknats. Detta för att det är alldeles för tidigt att uttala sig om
resultat i detta skede. Sidan ska utvecklas vidare och det finns en hel del saker kvar
att göra innan ett färdigt resultat går att uppvisa. Ett resultat som visar en uppgång
av medlemsantal och besök kommer antagligen att visa sig tidigast under den senare
delen av hösten 2009.
Se vidare i bilaga 3 för fler skärmdumpar och exempel på den nya webbplatsen.

Figur 3. Bilden visar ett exempel på
den äldre verionen av CC.
Den äldre versionen har en lite mer tillbakadragen design, se figur 3. Richard Juhlin
får inte det utrymme han förtjänar och marknadsförs inte tillräckligt. Här finns nyheter som inte är aktuella och texter som inte stämmer. Bilderna känns omorderna och
lite "platta". Det saknas samma krispighet och sprudlande känsla som en champagne
inbringar.
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5. Analys och slutsatser
Det är alltid svårt och komplicerat att utvärdera design relaterade projekt. I detta
projekt finns det en äldre version av webbplats som har arbetats om. Slutsatser kan
dras när en jämförelse görs mellan dessa två.

5.1 Vad har blivit bättre?

Den nya uppgraderade webbplatsen ger ett mer sofistikerat utseende. Den är luftig
och har mycket vackra bilder. Att hitta ett snyggt teckensnitt som fungerar bra för
webben har visat sig att vara ganska komplicerat. Det är lockande att tänka nytt och
välja ett annorlunda teckensnitt som inte finns på var och varannan webbplats. Dessa
teckensnitt är begränsade och få. Det är viktigt att teckensnittet finns på de flesta
datorer. I detta projekt har vi har valt Georgia som teckensnitt. Men det visade sig att
det blev svårläst vid kantutjämning av texten. Det gjorde att vi blev tvungna att göra
texten större, vilket kanske designmässigt inte är det ultimata. En större teckengrad
kan lätt ge ett klumpigt utseende.
Mycket arbete har lagts ner på att arbeta fram en bra struktur när det gäller länkar
och navigering. Vissa problem har diskuterats när det gäller sidor som ska vara på
svenska och en huvudsida som ska vara på engelska. Hur ska dessa sidor presenteras
på ett bra sätt? Hur får besökaren en bra presentation om att det finns sidor som gäller för respektive bar? En gäst som bor i Stockholm kanske inte är intresserad av att
läsa hur baren i Göteborg fungerar och vad de erbjuder? Detta löste vi genom en två
olika länkar till de olika barerna. I starten på projektet diskuterades om en gemensam
sida var det bästa.

5.2 Förslag till förbättring av innehållet på CC

Vid en jämförelse med konkurrenter, så är det möjligt att det saknas vissa detaljer.
Här följer några tänkbara förslag som eventuellt skulle kunna göra webbplatsen ännu
bättre och exklusivare.
• Var har sambandet mellan vin och mat tagit vägen? Här är det på sin plats att
utöka livsglädjen till champange med härliga och smakfulla recept. Dessa ska vara
utformade och provlagade för bästa resultat. Ett exempel på recept kan vara en
rätt lagade med pilgrimsmusslor. Champagne lämpar sig bra tillsammans med
grädde och smör. Efter receptet bör det hela avslutas med ett specifikt vin eller
champagne tips. Gärna tillsammans med en beskrivning av smak och karaktär.
• Ge sig ut och utveckla CC med hjälp av sociala medier. Det kan vara genom
microbloggning, bloggning eller starta en grupp via en community som tillexempel facebook.com. Här finns ypperligga tillfällen att marknadsföra sig gratis och
komma ut till en yngre publik och därmed utvidga målgruppen. Via youtube.com
skulle det finnas utrymma att lägga ut fler filmer med Richard Juhlin där han
förespråkar champagne och livsglädje.

5.3 Analys av god design

En analys av god design kan sammanfattas genom att inte överdriva varken textstorlek eller ge ett skrikigt utseende när det gäller färger. En grundidé är att alltid göra en
utförlig undersökning på vad som webbplatsen ska förmedla och signalera. Designen
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måste höra ihop med budskapet. En god och bra design kan presenteras i god smak.
Med detta menas ett sinne för text och bild som ger harmoni och helhet. En annan
viktig del är navigation och uppbyggnad av strukturen på webbplatsen. En rörig sida
som inte gör det enkelt för besökaren kännetecknas inte av bra design. Besökaren ska
känna sig välkommen och ska genast knyta sig an sidan och ge sig hän i att leta, söka
och njuta av allt innehåll. En nöjd besökare återkommer gärna igen.
Alla de punkter som finns i teoridelen under 2.4 är anpassade för att kunna följa
och arbeta efter. Dessa punkter kan med fördel användas som mall och guide när en
webbplats ska skapas.
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Bilaga 1
Ett exempel på en tastingnote:

PN = the black (dark blue) grape Pinot Noir
PM= the black (dark blue) grape Pinot Meunier
CH= the white (green) grape Chardonnay
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Bilaga 2
Här följer ett antal skärmdumpar som visar den nya versionen av webbplatsen
www.champagneclub.com
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Bilden visar inloggningsrutan för att som medlem kunna komma åt de
exklusiva medlemmssidorna.
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PRESENTATION AV DE 10 BÄSTA WEBBPLATSERNA
I KATEGORIN HÄLSA OCH LIVSSTIL
Informationen är hämtad från respektive webbplats. Presentationen har personliga infallsvinklar och
bedömningar när det gäller färger, text och upplägg.

ARLA.SE
Sidan kännetecknas av färg och glada bilder.
Här blandas det bilder med runda och
kantiga hörn. Det ﬁnns många ställen att gå
vidare och många rubriker. En länkrad upptill och även en lång länkrad på vänster sida.
Den översta länkraden är olika alternativ som
tillhör företaget Arla. Här ﬁnns bland annat
produkter, hälsa och aktuellt.

www.arla.se

FUNBEAT
”Kompletta mötersplatsen för dig som gillar att träna”
Sidan ger en skön peppning att komma igång med sin träning och kanske tappa några kilon. Den ger en god hjälp
till att strukturera upp sin träning och även komma i kontakt med andra som gillar att träna i sitt område. Här
ﬁnns träningsprogram, tävlingar och bloggar att följa.
Designen är blå och hela sidan är genomtänkt och genomarbetad för att kunna ge besökaren det mesta ur
träningssynpunkt.

www.funbeat.se
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MANOLO
”1906 artiklar om manlig stil”
Denna webbplats innehåll ger mannen den ultimata informationen vad det gäller stil, bröllop och mode.
Designen är ljus och alla element går i svart och orange. Det är de färgerna som ses i deras logotyp.
Här ﬁnns bilder och inlägg av medlemmar som ger sina tips, inlägg och råd om mode och stil.
Det ﬁnns en mindre länkrad upp till höger som har en sorts överstykning i orange. Manolo kallar det för
taggmoln. Längs ner i den rutan ligger en länk som kan klickas på och då dyker ﬂer alternativ upp. Ett ganska
rörigt och fult alternativ bland länkar. Senaste inlägg från besökare ligger tydligt efter höger kanten under
länkarna.
www.manolo.se

Länkmoln

MÅ BRA
”Sveriges största specialtidning för kropp och själ”
Enwebbplats som är kopplad direkt till
tidningen Må bra. Högst upp, på bästa
plats, ﬁnns en länk att klicka på om man
vill prenumenera på tidningen. På första
sidan ﬁnns det samanlagt fyra ställen där
man kan gå för att bli prenumenant. Det
tyder på att sidan är tydligt komplement
till tidningen och vill såklart att medlemsantalet ska öka på den fysiska tidningen.
Det är där pengar ﬁnns att tjäna.
Desigen är färgrik och enkel. Tydliga
puffar och rubriker. Den ger en tydlig
tidningskänsla.
www.mabra.com
Här ﬁnns allt från goda recept till bantning, relationstips och hitta en vän. Sedan ﬁnns också en hel del inlägg från besökare och tidningsläsare.
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SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN/1177
”Råd om vård på webb och telefon”
På denna webbplats ﬁnns fyra huvugrupper som är
barnavdelningen, kroppen, sjukvårdsrådgivning på
telefon och personliga tjänser. Till dessa hör barn och
föräldrar, liv och hälsa och egenvård.
Via 1177 kan du få råd om vård dygnet runt via
webb och telefon. De egenvårdsråd som ﬁnns på
webbplatsen ﬁnns också samlade i en bok.
Röd design som ger sjukhus och röda korset känsla.
Här ﬁnns det viktigaste och sidan ger ett seriöst
sjukhus intryck. Personligen hade jag föredragit lite
mer ”roligt” och lite mindre sjukhus känsla. En bra
sökmotor där man kan söka efter sjukdomar och även
länkar till alla landsting och regioner.

www.1177.se

STIGOTEKET.SE
Stigoteket.se är en samling stigar och leder för vandring och cykling.
”Stigoteket.se, en ambitiös samling stigar som passar alla som cyklar, vandrar, paddlar, åker skidor eller skridsko.
Stigoteket passar också om du söker efter löprundor”

Stigoteket är en webbplats för den vandringssugne. Det är även en bra sida om
det vankas en semester eller om det ﬁnns
intresse att söka efter en vandringsled i ett
speciellt område. Här ﬁnns en mängd leder
och stigar som är betygsatta. Många tips är
ifrån Stockholms området.
www.stigoteket.se
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TASTELINE
I samarbete med Svenska Dagbladet och
Aftonbladet.
Här ﬁnns 20 912 stycken olika sökbara
recept. Sidan innehåller det mesta i mat
och dryckesväg. En stor och bred webbplats med många besökare varje vecka.
Här erbjuds man att bli medlem och
därmed få ta del av vissa utvalda speciella
erbjudanden.
Designen är färgglad och trevlig.
Många färgglada bilder som är tilltalande.
Att fotografera mat är en konst. Det är
väldigt lätt bilderna inte blir bra och att
maten inte ser oaptitligt ut.
Receptbanken är helt obegripligt stor. Det ﬁnns alla
slag av recept och dryckestips.

www.tastline.com

UTSIDAN.SE
”Störst inom äventyr och frilufsliv”
Erbjuder alla möjligheter till äventyr och
frilufsliv. Allt från vandring till cykling
och klättring.
Även här kan man bli medlem. Inloggning sker med namn. Detta namn
kan sedan användas och visas för andra
medlemmar i samband med foruminlägg
mm som medlemen eventuellt väljer att
skriva.
På sidan ﬁnns en mängd olika typer
av länkar som ligger högst upp på sidan.
Dessa är artiklar, forum, bilder, produkter mm. Det kan också göras en söknings mellan olika sporter. Det kan var exempel som vandring, dykning,
skridskor eller ﬁske. Här ﬁnns också ett tillfälle att kolla utrustning och fynda på en prylmarknad.
Webbplatsen har även en sökmotor där den kan sökas efter allt som hör kategorin till. Designen känns lite
mörk och har murriga bruna färger plus svart. Men det ﬁnns också väldigt vackra bilder, som ger en vacker
känsla och lust att ge sig ut på äventyr.
Sidan innehåller mycket reklam från bland annat försvarsmakten och olika bokklubbar.
www.utsidan.se
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VIKTKLUBB.SE

”Du har viljan - vi har resten”
En luftig och glad webbplats som hjälper
människor att gå ned i vikt eller behålla
en sund livsstil. Sidan har glada färger
med olika mjuka färgramar som ger en
tydlig struktur. Många olika varianter
av gult används men även rött som i
loggan och grön. Sidan har en ganska
naiv utstråling. Sidan påminner mycket
om en tidning. Här ﬁnns många rubriker
och olika puffar som leder besökaren
vidare. Att bli medlem kostar pengar. Det
ﬁnns olika längd på medlemsskap och
kostar mellan 498 kr och 298 kr. Om ett
medlemsskap tecknas erhålls en present.
Som medlem får man en viktproﬁl. Den
är baserad på ett antal frågor som forskare har tagit fram. Förutsättningar och
egen målsättning ligger till grund för det
program som hjälper kunden att gå ner i
vikt. I övrigt ﬁnns det motionsprogram,
dagbok och andra smarta verktyg för att
kunna gå ner eller behålla sin vikt. På
sidan ﬁnns chans att få nya bekantskaper.
I forumet pågår en ständig aktivitet. Här
möts medlemmar och får hämta stöd och inspiration från andras bloggar eller dela med sig av egna erfarenheter i en egen blogg. Viktklubb har ett samarbete med Aftonbladet.

VÅRDGUIDEN

En informationssida från Stockholms Läns Landsting.
Här ﬁnns all information som hör till Stockhoms Landsting. En utförlig information om
bland annat nya centraler, alkoholkonsumtion och graviditet.
Sökmotorer som hjälper till att hitta en
speciell sjukdom eller en speciell vårdcentral.
För att vara en sjukhussida så känns den
possitiv och färgglad. Fina röda, blå och
oranga färger plus en och en annan illustation.
Sidan är lätt navigerad och har tydliga
symboler. Finns också i en engelsk version
till människor med andra språk.

www.vardguiden.se
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Champagne distriktet, i nordöstra Frankrike.
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