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Hallo!
OD ‘leeft’ packaging design.
Wij houden er van om bijzonder design 
te ontwikkelen dat werkt en verrast. 
Op een stimulerende manier die het 
beste in iedereen naar boven haalt.
OD. It’s almost too much...



Think!
Design is geen toeval.
Goed design is het gevolg van goed denken!

Merk
visie Missie Strategie Design

(Brand &
packaging)

Jung
rules.Smart branding,keen design!
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Innovatie



Opdrachtgevers



Duurzaam...?
We zijn onderweg! En dat betekent goede 
wil maar ook de realiteit dat we nog niet 
op de eindbestemming zijn.



Groenland

Natuurlijk 
schoonmaakazijn.

- Gerecylcled PET

- Produkt is 100% 
biologisch afbreekbaar.

Sustainble...



Kamphuisen

Goudse siroopwafels

- Niet alleen de aller-
lekkerste maar ook de 
aller-echste.

- Ambitie om 
verpakkingen 
sustainable te maken.

Sustainble...







Duurzaam...
De designwereld is nog té ‘disconnected’ 
met de markt. Design is de kans om niet 
alleen merken aan consumenten te 
verbinden maar ook spelers op de markt 
van verpakkingsmateriaal aan 
opdrachtgevers. 

Designers: doe mee!



Coffee-to-go cup
Sustainble met PEFC...

Producent: Huhtamaki



Valmisa tassen
Sustainble met PEFC...



LoveChock
Sustainble met PEFC...

Packaging design: Prouddesign



Merk = 
identiteit
Wie ben jij? Wat beweegt je? 
Wat past bij jou?



Jung Rules! 
Smart Branding,
Keen Design.

the Creator





Onbewuste gedrag



verbeteraar

liefhebber

ontdekkeroprecht

exact

gangmakerdienstbaar

veroveraar

Verbinden





Held
‘Magnolia’
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Vriend
‘Rain Man’



Creatief
‘Jerry Maguire’

Held
‘Magnolia’

Geleerde
‘Minority Report’

Vriend
‘Rain Man’

Tom Cruise

1 acteur,
4 karakters



Jung voor 
Brand Design  
Waarom juist de leer van Jung? Simpel: het is zo 
ontzettend scherp voor het creatieve proces. 
Waar andere methoden puur rationeel zijn en 
waar de creatieve vertaling te wensen overblijft, 
is Jung verfrissend duidelijk en inspirerend voor 
creatie. Een archetype is een helder vertrekpunt 
voor design. En een communiceerbare basis 
voor iedere opdrachtgever. HEERLIJK!



Design by OD
Archetype by Jung  
We hebben de kennis van Jung en de 
betekenis ervan voor merken gebruikt in 
merk-strategische projecten. Via onderzoek 
en analyse zijn de merken ‘gepositioneerd’ 
in het archetype-wiel van Jung. En wel op 
die plek die klopt bij de ambitie en cultuur 
van het merk. En mooi: een inspirerende 
briefing voor het creatieve proces.



Stegeman
De nieuwe merkstrategie van Stegeman is gebaseerd 
op de kracht van het merk om mensen 24/7 te 
verwennen met de producten van Stegeman. Het 
verpakkingsconcept is hierop ontwikkeld. Het leidt tot 
een compleet nieuwe vormtaal die het menselijke en 
authentieke karakter van het merk versterkt. 

En helaas: nu onder embargo. Het nieuwe Stegeman 
ziet vanaf week 38 dit najaar het levenslicht...



Stegeman
Archetype:
‘Creator’















SATE-MAN
Wie kent ‘m niet? De maker van de aller-aller-beste 
saté van de hele wereld: SATE-MAN. Uit Rotterdam 
nota bene. Na een redelijke start in 2012 kwam hij bij 
OD om op een hoger podium te komen. Het product 
verdienen het immers. Zo hebben wij samen ontdekt 
dat het verhaal achter het merk veel sterker is dan 
werd benut. SATE-MAN maakt op bijna magische 
wijze die heerlijke saté. Met een eigen, geheime, op 
familie-recept gebaseerde marinade als middelpunt. 
Op die ingrediënten is het design ontwikkeld en 
‘things have just been started’! Wie weet tot welke 
hoogte de SATE-MAN nog kan komen. 



SATE-MAN
Archetype:
‘Magician’
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Emon’s reis
Het magische verhaal van de Sateman,
dit zijn de roots van het merk.
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HiepHiepHoera
voor Carl Jung!



Op het wiel
van Jung

is er overal
ruimte 
voor
een

sustainable
rol!
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Jung Rules...

Sustainable design?

Do it yourself !

Vind jouw stijl en

doe mee.

the Jester





Heb je vragen? 
Bel gerust!

OD
010 - 4782675

Jeff van Dijk
06 - 11 391 074


