DOSSIER SINTÉTICO

GALHETE

CONCEITO
O conceito deste projeto consiste na criação de uma garrafa de azeite que se aproximasse da essência de um galheteiro. Com
isto, pretendia trazer uma maior proximidade entre o consumidor e a garrafa de azeite
inspirada nesse objeto tradicional. Assim
como no galheteiro o suporte que contém o
azeite assenta numa base, a garrafa realizada estaria inserida numa base.

Este projeto responde ao desafio proposto pelo facto de manter as propriedades do azeite e ser higiénica, trazer
uma proximidade entre o produto e o
consumidor e apresentar uma forma que
lhe garante estabilidade e uso fácil.

PÚBLICO ALVO
O público alvo da garrafa "Galhete"
está mais ligado à restauração. "Galhete" é uma garrafa de azeite para ser
servida à mesa e que pretende trazer
ao utilizador um contraste entre conforto e a sofisticação. Conforto, pelo
facto de ser fácil de pegar e de derramar o azeite, e, também pelo facto de
ser estável; e sofisticação pelos seus
detalhes sofisticados na base e no
topo.

























Apresenta um gargalo pequeno que permite uma menor passagem de azeite e
uma parte central cilindrica que pretende facilitar o modo de agarrar. Esta
parte central insere-se numa base mais
larga que confere uma maior estabilidade à garrafa.





A garrafa apresenta pequenas dimensões pelo facto de estar mais ligada à
restauração, à garrafa de azeite que é
servida à mesa - a garrafa de azeite
que veio substituir o galheteiro.

PLANO TÉCNICO



ESTÉTICA










A cor canela foi escolhida pelo facto de
manter as propriedades do azeite. As
restantes formas que a base e o topo,
bem como a tampa apresentam, pretendem dar à garrafa um ar mais sofisticado, dado o ambiente em que são apresentadas.



É uma garrafa que pode conter até 100
ml de azeite.

As medidas acima apresentadas
encontram-se em milímetros.

