KONSULTPROFIL
Johan de Bourg
en period på teknisk högskola, innan
intresset för reklam och design tog
över.

Johan de Bourg är Bachelor of Fine
Arts, utbildad på Anders Beckmans
skola. Johan har även gått dramaturgikurser. Yrkesbanan inom reklam
började i en era utan datorer, men
redan 1990 började Johan använda
dessa. Yrkeserfarenheten från reklambranschen började 1982. Denna har sedan blandats med bland annat möbelformgivning. Vid sidan av
yrkesbanan finns 15 års erfarenhet från idrottsförbund,
senast som vice ordförande i Svenska Racerbåtförbundet. Ett tekniskt intresse finns och i unga år läste Johan

Johan har sin grund i creative direction, design och Art Direction, och har
efter hand även lagt till copywriting, film
och strategi. Kunder har varierat allt från större
publika konsumentinriktade företag, till mindre företag
med tekniskt avancerade produkter. Uppdragens mål
har varierat från ökad försäljning till intern stolthet och
sammanhållning.

KOMPETENSOMRÅDEN

EXEMPEL PÅ UPPDRAG

•

Idé & strategi

•

Rådgivning reklam & kommunikation

•

Creative direction

•

Konsumentreklam

•

Art direction

•

Producentreklam

•

Copywriting

•

Marknadsföring förening

•

Film: regi, kamera, klippning

•

Lansering av konsumentprodukt

•

Radioreklam

•

Event produktlansering

•

Illustration

•

Grafiska profil

•

Animering

•

Reklamfilmer

•

Fotografering

•

Företagsfilmer

•

Originalproduktion

•

Musikvideos

•

Ljud- och musikläggning, komposition, inspelning

•

Websiteproduktion

•

Webproduktion

•

Illustrationer

•

Möbelformgivning

•

Företagstidning

•

Bil-/båtdekor

•

Formgivning

•

Mässmonterdesign, event etc.

•

Bil- & båtdekor

•

• Monterdesign

METODER & VERKTYG

UTBILDNING

•

Adobe Creative Suite Premium (InDesign,
Photoshop, Illustrator, Premeiere, After Effects,
Audition, DreamWeaver, Flash, Edge)

•

Certified Business Manager, IHM Business
Bachelor of Fine Arts, Anders Beckmans skola
1985

•

Apple Logic

•

•

Utbildad/leverantör av Sitoo web-CMS

40 poäng Linköpings Tekniska Högskola, Maskinlinjen 1980 (oavslutad)

•

WordPress

•

HTML/XHTML/CSS

•

Mac OS och Windows

•

Office-paketet

•

SMART målbeskrivningsverktyg

Kurser

Grund- och påbyggnadskurs i dramaturgi och
scriptwriting, Plot Point One (Ola Ohlsson & Pelle
Berglund) 1989-90
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GENOMFÖRDA & PÅGÅENDE UPPDRAG I URVAL
• Reklambyrå: Skapande och support av strategisk och operativ plan för utvidgning av produktpaletten med

helt nya grupper Totalansvarig och Creative director för kunds hela marknadskommunikation och reklam.
Analys, idé, genomförande.

• Lansering:

Marknadsföring i av nydanande kryssningsfartyg. Syfte att skapa intresse och förhandsbokningar. Koncept, idé, dagspressannonser & resekatalog. Ansvarade för idé och art direction i traditionell arbetsgrupp på reklambyrå.

• Logotype: Ansvarade för och producerade ny logotype, grafisk profil, grafisk manual, skyltsystem, husskyltar mm till en av Sveriges största fastighetsägare.

• Grafisk profil och system: Producerade lösning, systematisering, design och grafisk manual till en stor
stad, som behövde få en enhetlig profil på sina avdelningar, även de bolagiserade.

• Namnframtagning: Ansvarade för och tog fram nytt namn till tre yrkesföreningar som skulle slås samman
till en och behövde ett helt nytt neutralt namn. Till detta kom logotype, grafisk profil, hemsida.

• Strategisk rådgivning: Idéutveckling av säljargument, framställning av säljmaterial såsom folder, hemsida, PowerPoint-underlag och PowerPoint.

• Verksamhetsutveckling: Analys, workshop och rapport för ett traditionellt grossistföre- tag. Det resulterade i ett åtgärdspaket för snabba förbättringar och ett antal tänkbara möjligheter för framtiden.

• Lansering: Produktion av logotype, grafisk profil, annonser och hemsida för ny restaurang.
• Website: Design- och idéansvarig för ny website för en nätbaserad köp- & säljplats.
• Website: Ansvarig innehåll och design av website för teknikintensivt innovationsföretag, riktning B2B.
• Reklamfilmer för tv: Produktion av filmer för livsmedelsprodukter. Idé, regi, postproduktion, leverans till
kanal.

• Reportagefilmer:

Totalansvarig för produktion av filmer från den exklusiva primörprovningen av viner i
Bordeaux. Syfte att stärka banden till leverantörerna, vilka frekvent uppvaktas av konkurrenter.

• Företagsfilm: Totalproduktion av filmer. Syfte att presentera objekt till presumtiva investerare, via presentatör och intervjuer.

• Utbildningsfilm:

Total produktion av film med säkerhetsregler och –filosofi, riktad till unga vuxna. Syfte
både att höja säkerheten och för att stärka banden till beställare.

• Radioreklam: Spot för ny livsmedelsprodukt. Produktion av idé, manus, regi, och musik.
• Företagstidning:

Månatlig utgåva för bemanningsföretag. Från redigering av textunderlag från kund till
färdiga original för tryck, inklusive illustrationer i ett för företaget framtaget manér. .
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ANSTÄLLNINGAR

Blue Orange, 2012 - pågående
• Sr. Business Manager: Blue Orange erbjuder konsulttjänster inom produktledning, affärsutveckling, förändringsledning, marknadsföring, reklam, implementering och uppföljning.

Reklambyrå 1991- pågående
• Ägare, creative director, art director, designer, regissör mm: Fullservicebyrå. Använder nätverk för olika tjänster vid behov. Erbjuder analys, idé och utförande genom i princip alla kanaler, såsom print,
film, web, radio etc.

Internationell reklambyrå 1988-1991
• Art director: Ansvarig för analys, idé, form, illustrationer, upphandling av tjänster som fotgrafering, illustrationer mm. Presentation för kunder. Del i team med copywriter, som tillsammans även utförde en creative
directors arbetsuppgifter och ansvar.

Reklambyrå 1985-1988
• junior art director, originalare:

Art directorns högra hand. Skisser, original, reprokamera, hantera
mindre fotograferingar, vissa designuppdrag och illustrationer.

Forskningsinstitut 1979-1980
• Laborant: Utförde provtryckningar på kartong, sammanställde resultat.

IDEELLA UPPDRAG
• Svenska Racerbåtförbundet: Vice ordförande 2009-2013, Suppleant 2008-2009, Kommittéordförande 2006-2013. Högsta funktionärslicensen, förbundskontrollant och tävlingsledare.

• Stockholms konståkningsförbund: Ordförande 2002-2006, styrelseledamot 2002-2003.
• Kungliga MotorbåtKlubben: Vice ordförande raceravdelningen 2013- pågående
• Lidingös Allmänna KonståkningsKlubb: Ordförande 2008-2012
• Linköpings Tekniska Högskola, Maskinlinjen : Informationschef 1980-1981

