CIRKULÁTOR 2019

APP DESIGN
POZADIE
PROJEKTU

Academy of Coﬀee je miesto, kde nie len profesionálni baristi, ale aj bežní
ľudia majú možnosť zistiť o káve a kávovníkovom zrne to, čo ich zaujíma a čo
potrebujú nie len k správnemu vykonávaniu svojho povolania, ale hlavne
k správnemu pochopeniu celej ﬁlozoﬁe kultúry prípravy a spracovania kávy.
Viac o spoločnosti nájdete na: http://www.academyofcoﬀee.sk/

OPIS
PROJEKTU

Aplikácia pre Academy of Coﬀee by mala fungovať ako jednoduchý a
zaujímavý online kurz prípravy kávy na rôzne spôsoby pre laikov, ktorí sa
o kávu zaujímajú a radi by si ju správne pripravili aj doma. Užívateľa by mala
vzdelávať v oblasti kávy, jej pôvodu, druhov či vhodného zvolenia prípravy.
V aplikácií môžu byť odporúčané produkty materskej spoločnosti Coﬀee
Veronia.

CIEĽOVÁ
SKUPINA

Cieľovou skupinou sú fanúšikovia a pravidelní konzumenti kávy, ktorí
odceňujú chuť a kvalitu. Konzumáciu tohto nápoja považujú za istý druh
rituálu. Vekovo by sme segment odhadovali na cca 20-30 rokov. Cieľová
skupina sú tí užívatelia smartfónov, ktorí využívajú aplikácie na zábavu a
vzdelávanie, príp. získavanie zaujímavých informácií, pravidelne využívajú
social media, sú technologicky zdatní a často sa nové veci učia online.

CIEĽ

Aplikácia Academy of Coﬀee online naučí užívateľov ako správne zvoliť a
realizovať prípravu kávy, zároveň odporučí vybrané produkty materskej
spoločnosti Coﬀee Veronia a bude slúžiť aj ako teaser na prezenčné kurzy
spoločnosti Academy of Coﬀee. Aplikácia bude bezplatná a jej primárny účel
je edukovať užívatela o základných baristických postupoch. Boli by sme radi
ak by sa do nej dal zapracovať systém odmien, kde po absolvovaní napr.
viacerých levelov užívateľ získa napr. zľavu v e-shope na nákup kávy.

NEZAHRNUTÉ
FUNKCIE

aplikácia nebude umožňovať žiadne platby, bude vyžadovať registráciu a
vytvorenie proﬁlu užívateľa (nie však žiadne osobné údaje alebo číslo
karty)

PLATFORMY
SOCIÁLNE
SIETE

Určená pre smartfóny.
Aplikácia by sa mala dať napojiť na sociálne siete Instagram a Facebook,
kde bude možné zdieľať informáciu o absolvovaní kurzu potom, čo
užívateľ splní všetky úrovne, prípadne funkciu zdieľanie fotograﬁí kávy
pripravenej podľa návodu v aplikácií.
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OSTATNÉ

Výstup:
Prezentácia v pdf, max. 10 slideov (vrátane úvodu a záveru), ktorá bude
obsahovať opis funkcií aplikácie a ukážky jej graﬁckého prevedenia.

Brief je vytvorený podľa vzoru ADMA
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