GORM TALKS

UX MATTERS
Vi skal i dag lave en lille UX leg for at øge vores
samarbejdsevner.

BRIEF

INFO OM HENRIETTE

GRUPPER

Vi skal designe en ny yogataske til vores nye
kunde ZEN Industries A/S, og det skal ikke være
en hvilken som helst yogataske, men en
yogataske der er helt specielt lavet til Henriette.

Henriette er 38 år og bor på Amager med sin
mand og 2 børn. Hun går meget op i sin familie,
elsker at gå ture og læser også en masse bøger i
sin fritid. Derudover elsker Henriette at afstresse
med en omgang yoga, da det hjælper hende med
at skabe fokus.

Gruppe 1
Susanne, Signe, Simon, Ladan, Angela

I bliver om lidt delt op i grupper, og skal så på
10-15 minutter designe en yogataske som
Henriette vil købe af jer. Husk at hjælpe jeres
kolleger der ikke er flydende i dansk.
Der skal som minimum være plads til yogabukser,
trøje og yogamåtte. Måske andet?

-

I skal efterfølgende præsentere jeres yogataske,
og I må selv om hvordan I gør. I kan tegne tasken,
forklare om tasken, beskrive tasken, etc. Det er
helt op til jer, men husk at yogatasken skal
speciellaves til Henriette og passe så godt
til hende som muligt!

Gruppe 3
Kenneth, Kiki, Martin, Karsten, Mads

Info om Henriette
-

-

Gruppe 2
Danni, Morten, Digi-Søren, Edmond, Jimmi

Henriette går op i design
Hun går til yoga 2 gange om ugen
Hendes yndlingsfarve er beige
Hendes yndlingsmateriale er ruskind
Yoga er
afstressende for
mig - det er min
lille “treat”

Jeg synes
det er rart at
være omgivet af
pæne ting
Det meste af min tid
bruger jeg sammen med
mine børn og min mand.
Det er højt prioriteret i
min hverdag.

HENRIETTE, 38 ÅR

BEDSTE CITATER

Henriette er 38 år og bor på Amager med sin mand
og 2 børn.
Henriette går meget op i sin familie, elsker at gå
ture og læser også en masse bøger i sin fritid.

Jeg går til yoga i
mit fitnesscenter, så
nogle gange får jeg også
presset lidt almindelig
træning ind i
programmet

Derudover elsker Henriette at afstresse med en
omgang yoga, da det hjælper hende med at skabe
fokus.

BEDSTE HISTORIER

I en travl
hverdag, er det
lettest at få passet
mit yoga ind lige
efter arbejde

At cykle på
arbejde giver mig
en frihed og så er
det jo gratis
motion

BEDSTE INDSIGTER

-

Hun tager altid til yoga efter arbejde.

-

Henriette er designorienteret, men det er vigtigere at det fungerer i praksis

-

Henriette cykler altid på arbejde, da de ikke har bil og den offentlige trafik ikke
rigtig passer. Derfor er det vigtigt, at yogatasken er tænkt lidt praktisk, så det
fungerer for hende.

-

Hun går til yoga 2 gange om ugen, og gør det altid efter arbejde, og inden hun
henter hendes datter i SFO

-

Hun elsker dyreprint

-

Hun cykler altid på arbejde - både i sol og regn

HENRIETTE, 38 ÅR

BEDSTE CITATER

Henriette er 38 år og bor på Amager med sin mand
og 2 børn.

Jeg elsker
teknologi. Har altid
min Iphone X ved
hånden. Man skal jo
følge med i den
verden vi lever i.

Henriette går meget op i sin familie, elsker at gå
ture og læser også en masse bøger i sin fritid.
Derudover elsker Henriette at afstresse med en
omgang yoga, da det hjælper hende med at skabe
fokus.

BEDSTE HISTORIER

Jeg glemmer tit
mine ting. Specielt
yogatasken. Det er så
irriterende!

At cykle på
arbejde giver mig
en frihed og så er
det jo gratis
motion.

Jeg går til yoga i
mit fitnesscenter, så
nogle gange får jeg også
presset lidt almindelig
træning ind i
programmet

I en travl
hverdag, er det
lettest at få passet
mit yoga ind lige
efter arbejde.

BEDSTE INDSIGTER

-

Hun tager altid til yoga efter arbejde.

-

Henriette er designorienteret, men det er vigtigere at det fungerer i praksis

-

Henriette cykler altid på arbejde, da de ikke har bil og den offentlige trafik ikke
rigtig passer. Derfor er det vigtigt, at yogatasken er tænkt lidt praktisk, så det
fungerer for hende.

-

Hun går til yoga 2 gange om ugen, og gør det altid efter arbejde, og inden hun
henter hendes datter i SFO

-

Hun elsker dyreprint

-

Hun cykler altid på arbejde - både i sol og regn

-

Hun har en iPhone X, som hun bruger hele tiden. Og så har hun lige fået en Google
Home Mini i julegave af hendes arbejde, som hun bruger til at styre lys, musik, mm.

-

Hun har tit glemt sin yogataske, og da hun ikke nå hjem inden holdet starter (og
skal aflyse mindst 24 timer inden holdstart) har hun flere gange fået “no-show”
bøder i fitnesscentret.

