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Tēmas pamatojums

Iepriekšēja sadarbība ar mūziķi

Iespēja realizēt reālu produktu plašai auditorijai

Kashuka mūzikas aktualitāte

Mūziķa atpazīstamības veicināšana



Projekta gaita

Mērķu un uzdevumu definēšana

Tēmas teorētiskā izpēte

Pasūtītāja dizaina audita veikšana un mērķauditorijas analīze

Ideju deleģēšana un koncepta radīšana

Darba komandas komplektēšana

Mūzikas albuma publicitātes veidošana

Marketinga aktivitāšu  veikšana un novērtēšana

Albuma iepakojuma realizēšana un testēšana

Projekta resursu analīze

Projekta novērtējums



Projekta mērķi

Realizēt projektu atbilstoši pasūtītāja vēlmēm

Veidot mūzikas albuma komunikāciju ar sabiedrību

Izveidot vizuālo noformējumu, kas:
      ir konkurētspējīgs

      balstās uz izpētītām tirgus īpašībām un dizaina aktualitātēm

      ir funkcionāls un balstās uz produkta īpašībām



Izpēte
Elektroniskās mūzikas vēsture un dizaina tendences

Kraftwerk albumi 1972-1991

Google meklētājprogrammas rezultāti



Mērķauditorijas izpēte
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Kashuka klausītāji



Konkurentu izpēte

Instrumenti - Latvijas 
eksperimentālās mūzikas grupa 

NiklavZ - Latvijas elektroniskās 
mūzikas producents

Ólafur Arnalds - Islandes multiinstrumentālists un mūzikas producents



Dizaina audits

Smalkas un baltas grafikas

Materiālu tekstūras

Dabas elementi + grafika
Naturāli zemes toņi

Labie sektori



Albuma grafiskais noformējums un iepakojuma 
dizains interpretē Kashuka albumu "Fiction" kā 

vizuālu stāstu, kurā tiek risināts mūziķa 
netradicionālais mūzikas radīšanas process - 

elektroniskās mūzikas elementu apvienošana ar 
skaņu ierakstiem. 

Smalkas un baltas grafikas

Materiālu tekstūras

Dizaina koncepcija



KASHUKS – autors, radītājs, producents, mākslinieks

FICTION – fantāzija, izdomājums, radoša izpausme

12 dziesmas – viens ceļojums

Ceļojums uz vietām, kur Kashuks ir veicis skaņu ierakstus  

Saturs balstīts uz procesa atspoguļošanu – ierakstu veikšanu

Katra dziesma kā nodaļa ar savu stāstu, savām krāsām un 

iekļautajām skaņām





Albuma publicitāte
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Iepakojuma izstrāde

ATTĒLS + GRAFISKI ELEMENTI+ KOMENTĀRS



 









Projekta noslēgums

Vizuālie materiāli atbilst pasūtītāja prasībām

Mūzikas albums ir sasniedzis pareizo auditoriju

Ieņēmumi no līdz šim pārdotajiem albumiem elektroniskā formātā sedz 

projekta izdevumus

Sadarbība tipogrāfiju “EVEKO” iepakojumu realizācijai

Albumu nonākšana pārdošanā prezentācijas pasākumā šī gada 19. februārī 

Turpmāka sadarbība ar pasūtītāju
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