
Behind The Scenes 
Mai/Juni

Mai og juni har vært to hektiske måneder. I mai jobbet vi både med filmen, utforming av crowdfunding 
kampanjen og eventet der begge disse skulle lanseres. I juni handlet det om å promotere kampanjen for å nå 
målet  på 100.000,- som vi hadde satt oss. Ferdigstilling av produktene har også vært en viktig del av juni. Vi 
har jobbet mye med å utarbeide de siste prorotypene slik at fabrikken kan starte på de endelige plaggene. Her 
får du et lite innblikk i hvordan de to siste månedene har vært for oss. 

FØR

ETTER



Filmen Oslo Unbranded -wear your identity lagde vi i samarbeid med dyktige Scream Media As. Filmen var 
ment både til crowdfundingen og som en selvstendig promofilm vi kan bruke i ettertid. Vi begynte å 
planlegge i april også brukte vi en uke i mai der vi fartet rundt i Oslo på shoots. Gutta i Scream Media gjorde 
sitt ytterste for å få filmen til å bli så bra som mulig og reiste til og med til Lofoten for å filme noen scener der. 
Vi er strålende fornøyde med resultatet. Å jobbe med flinke folk som virkelig elsker det de gjør -det kommer 
man langt med. 

FILMINNSPILLING

Her er vi med Peder og Sondre som vi fløy 
rundt og filmet med. Vi hadde mange ulike 
locations under filmingen og det var en 
spennende opplevelse. Til slutt skulle mange 
mange timer med filmopptak klippes ned til 
snaue 1.57 minutter, ingen enkel jobb, men 
resultatet ble imponerede. 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ZSDIexXoFfM


Vi har vært så heldige å få støtte av DNB underveis i 
prosessen. Det hele startet for flere år siden da vi tok turen 
innom Oppstartslosen, som er en del av DNB, med en 
forretningsidé. Etter noen år hadde idéen blitt til bedriften 
Oslo Unbranded så vi stakk innom igjen for å få innspill til 
crowdfunding kampanjen. Det har vært mange lange kvelder 
de siste to månedene, men vi har fått mye hjelp fra gode 
venner og bekjente som har stilt opp og tatt i et tak eller to. 

KAMPANJEN: UTVIKLING, LANSERING & PROMOTERING

Henrik og Olle fra Oppstartslosen

To slitne gründere på vei hjem kvelden 
før lanseringen

Når én datamaskin og to hoder ikke er nok for å få jobben gjort i tide. 



LANSERINGSDAGEN

Crowdfunding lanseringen holdt vi på Rodins bar & Bistro på Comfort Hotel Karl Johan. 
Det ble en stor suksess med mange oppmøtte. I tillegg til å lansere filmen vi hadde lagd 
med Scream Media hadde vi tre artister som opptrådde, alle i Unbranded skjorter med 
egne broderi. Her kan du se flere bilder fra eventet og lese mer om det.

Broderimaskinen var på plass under eventet så gjestene kunne lage sine 
egne broderi.

Andreas og Coron fra Back to School 
records.

To fornøyde gründere, Mari og Ingrid.

https://www.unbranded.no/#modal-crowdfunding


Mens crowdfundingen pågikk i juni fikk vi lov til å stå en dag i kantina hos DNB Bjørvika for 
å promotere kampanjen vår. Det er en av Norges største kanitner så her fikk vi fortalt om 
prosjektet til mange sultne og nysgjerrige sjeler. Vår gode venn, Jeanette, kom også innom for 
å hjelpe. 



I juni har vi jobbet mye med produktutvikling og finpuss. Vi har laget merkelapper, bestilt knapper og gjort 
de siste endringene på prototypene før de nå har blitt sendt videre til produksjon. Vi har også jobbe en del 
med broderi og Helene, en av våre fantastiske testpersoner, fikk endelig påsatt broderi på sin skjorte. Du kan 
lese mer om Helene og broderiene via linken på neste side, der finner du også en kort film om det. 

PRODUKTUTVIKLING

Broderimaskinen måtte en tur på service etter 
at den fikk seg en trøkk når den ble fraktet 
til eventlokalet. Her kom vår gode mann fra 
Sømsenteret AS for å plukke den opp. 

Produktutvikling er en lang og detaljert prosess. God passform tar tid å få på plass og det er en fordel å teste modellene på ulike 
kropper. Derfor har de færreste av våre nabokontor fått passere døren var uten å komme innom for å prøve. Her er Mari i gang med 
å gjøre endringer på en av herreskjortene.



Vi kom på trykk i Finansavisen, to hele sider i 
lørdagsnummeret! 

DNB har også skrevet et par artikler og lagd et par korte filmsnutter om oss. De kan du 
sjekke ut ved å klikke på disse linkene: 

Motestudentene fikk bransjen «i halsen». Nå vil de endre klesindustrien – med 
logoløs skjorte

Helene hadde alltid drømt om en «long sleeve»-tatovering. En skjorte satte 
henne på andre tanker

Video: Kan et klesmerke få folk til å kjøpe mindre?

Video: Tattovering på kroppen eller skjorta -eller begge deler?

www.dnbnyheter.no/bedrift/motestudentene-fikk-bransjen-i-halsen-na-vil-de-endre-klesindustrien-med-logolos-skjorte/
www.dnbnyheter.no/bedrift/motestudentene-fikk-bransjen-i-halsen-na-vil-de-endre-klesindustrien-med-logolos-skjorte/
www.dnbnyheter.no/bedrift/helene-hadde-alltid-dromt-om-en-long-sleeve-tatovering-en-skjorte-satte-henne-pa-andre-tanker/
www.dnbnyheter.no/bedrift/helene-hadde-alltid-dromt-om-en-long-sleeve-tatovering-en-skjorte-satte-henne-pa-andre-tanker/
www.youtube.com/watch?v=d-h1KI1e08o
www.dnbnyheter.no/bedrift/helene-hadde-alltid-dromt-om-en-long-sleeve-tatovering-en-skjorte-satte-henne-pa-andre-tanker/
www.youtube.com/watch?v=ffMTeEuHizI&feature=youtu.be

