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	Navn: Organic Plant Protein A/S
	Adresse: Årupvej 93, 8700 Hedensted
	Web: www.organicplantprotein.dk
	Navn_2: Fie Graugaard
	Navn_3: Rikke Miklos
	Titel: Ejer
	Titel_2: R&D Manager
	Telefon: 40183612
	Telefon_2: 40310092
	Mail: Fie@hanegal.dk
	Mail_2: rimi@organicplantprotein.dk
	Virksomhedsbeskrivelse: Organic Plant Protein er en 100% økologisk virksomhed. Virksomhedens mission er at fremme omstillingen til et mindre kødforbrug ved at udvikle nye økologiske planteproteiner, som både er velsmagende og også har en struktur og konsistens, der gør dem egnede som alternativer til kød i traditionelle kødprodukter og middagsretter. 

Produkterne baseres på proteiner som er dyrket primært i det nordlige Europa såsom ærter, hestebønner og havre, som giver produkter med en god tekstur og en neutral smag. Soya vil ikke blive anvendt. 

Udover produkter som kan udgøre alternativer til kød anvendes de samme proteiner i en ny type af økologiske snackprodukter med højt protein og fiberindhold, men med et udseende og en tekstur som er velkendt fra traditionelle puffede snackprodukter.
	Udfordringer: Branding og emballageløsning til markedsføring af økologiske snack

Virksomheden ønsker at markedsføre sine snacks i blandt andet detailhandlen, fitnesscentre og andre relevante steder på både hjemmemarked og til eksport. Udfordringen består i, at produkterne visuelt ligner traditionelle puffede snacks, som primært består af stivelse og olie. Trods den umiddelbare lighed har de nye produkter en markant anderledes næringssammensætning, som gør dem attraktive for andre typer af forbrugere fx mere sundhedsbevidste. Derudover har produkterne potentiale i nye anvendelser, fx i fitnesscentre, madpakker, som sund to-go snack. Alle produkterne vil være økologiske og plantebaserede. Der vil ikke forekomme ingredienser, som oprinder fra animalske råvarer. Der vil heller ikke blive anvendt tilsætningsstoffer. I forhold til eksisterende produkter på markedet, har produkterne et højt proteinindhold og fiberindhold, samt et lavt fedtindhold. Snackprodukterne er sammensat af ærtemel og havremel, krydderier og olie. 

Opgaven består i at komme med forslag til:
- Produktnavn
- Design/emballageløsning
- Kommunikation i forbindelse med markedsføring




