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«frog» 

 

«frog» (раніше «Frog Design») – це глобальна дизайнерська компанія, що 

об’єднує більше 1600 дизайнерів, спеціалістів з питань стратегії і 

програмістів у 8 студіях по всьому світу (Сан-Франциско, Остін, Нью-Йорк, 

Бостон, Лондон, Мілан, Мюнхен, Шанхай) 1 . «frog» розробив дизайн для 

таких продуктів, як комп’ютери Apple Macintosh, термінал аеропорту для 

Lufthansa, телевізор Sony Trinitron. frog також застосував свої дизайнерські 

підходи для створення власної структури, ставлячись до фірми як до 

дизайнерського об’єкту. Компанія працює з клієнтами з різних галузей – 

споживча електроніка, роздрібна торгівля, розваги, фінанси, медичне 

обслуговування, автомобілебудування, розробка програмного забезпечення, 

мода тощо. Список клієнтів «frog» включає найбільш відомі компанії світу, в 

тому числі Disney, Hewlett-Packard,  AT&T, Dell, Louis Vuitton, MTV, 

Siemens, Yahoo! і Microsoft. Компанія прославилась своїм стилем «техно-

авангард» і філософією, що формулюється як «Форма передає емоції», і 

передбачає створення продуктів з естетичним посланням, яке пробуджує 

емоційний відгук клієнта у відповідь.  

 

Більше ніж фірма промислового дизайну 

Для «frog» дизайн – це не просто оформлення нових продуктів, це допомога 

компаніям спланувати стратегічне спрямування у майбутнє, деколи винайти 

самих себе заново. Як описує директор з маркетингу Мік Малісіч, «frog» 

займається трьома видами діяльності: 

- «Розвиток» - зміцнення існуючих активів клієнта. Наприклад, «frog» 

змінив дизайн кабін і залів очікування для першого і бізнес-класу в 

Lufthansa, зміцнивши і розвинувши те, що їхній замовник вже мав, але 

при цьому переосмисливши враження пасажирів. 

- «Розширення» - визначення нових продуктів і послуг для існуючих і 

нових ринків. Наприклад, коли Disney виразив інтерес у розробці 

власної лінії товарів споживчої електроніки (а не просто продажу 

ліцензії якомусь виробнику зі сторони), «frog» розробив цю лінію, яка 

включала DVD-програвачі, телевізори, портативні рації, телефони і т.д. 

                                         
1 До 2013 року в Україні були дві студії компанії frog – в Києві та Вінниці, з загальним штатом понад 700 

чоловік. Але у 2013 році компанія закрила своє українське відділення 
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Спершу «frog» визначив характеристики і точки вартості, бажані для 

роздрібних торговців, а тоді відштовхуючись від цього розробив 

успішну лінію товарів. 

- «Передбачення» - переосмислення бренду. Наприклад, «frog» допоміг 

компанії Motorola знайти можливість для оновлення, передбачивши, 

які види товарів вона могла б виробляти у майбутньому. Ключовий 

аспект цього процесу – визначити революцію у товарах, яка станеться 

через 5-10 років, а тоді створити поступові еволюційні товари, які 

підведуть і призвичаять споживачів до використання нових продуктів. 

У випадку Motorola (ще у 2004 році) це був концептуальний дизайн 

безпровідних електронних девайсів, включно з сонячними окулярами з 

мініатюрною цифровою камерою і дисплеєм на лінзі для перегляду 

електронної пошти, годинник з можливостями смартфона і розумна 

ручка, яка зберігає цифрову копію написаного вами. 

 

Від пуголовка… 

У 1969 році Гартмут Есслінґер, 30-тирічний студент Німецького 

політехнічного університету, переміг у студентському конкурсі, що давало 

можливість розробити дизайн нового телевізора для німецького гіганта 

електроніки Wega. Це підштовхнуло Есслінґера  заснувати власну студію 

дизайну «Esslinger Design» разом з двома іншими студентами – Андреасом 

Гауґом і Геогром Шпренгом. Дизайн телевізора виявився дуже вдалим, і 

Есслінґер надалі розробив дизайн для більш ніж сотні товарів Wega. Пізніше 

Wega була викуплена Sony, для якої Есслінґер розробив у 1978 році знаковий 

телевізор Sony Trinitron. 

Наступний великий прорив Есслінґнера стався 1981 року. Стів Джобс шукав 

по всьому світу команду дизайнерів для свого наступного великого проекту – 

комп’ютера Macintosh. Коли Джобс познайомився з Есслінґером, він 

зрозумів, що знайшов потрібну людину. Джобс та Есслінґер уклали 

багатомільйонну угоду, що спонукало Есслінґера відкрити офіс у Каліфорнії. 

У 1982 році «Esslinger Design» було перейменовано у «Frog Design» - і ця 

назва стала синонімом інновативності і сміливого творчого бачення. Сам 

Есслінґер став колосальною фігурою – перша суперзірка промислового 

дизайну для високих технологій. Статус ікони за ним міцно закріпився у 1990 

році, коли Есслінґер з'явився на обкладинці «BusinessWeek» у шкіряному 

костюмі верхи на мотоциклі. 
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Команди «frog» 

Для кожного замовлення клієнта «frog» збирає тимчасову групу, яка, як 

правило, включає візуальних проектувальників, аналітика дизайну, 

спеціалістів з бізнес-стратегії і стратегії брендів, інженерів-механіків та 

розробників програмного забезпечення. Аналітик дизайну працює в одній 

команді на постійній основі, доки проект не завершується. З іншого боку, 

візуальні проектувальники часто працюють над різними проектами 

одночасно. Спеціалісти з бізнес-стратегії і стратегії брендів зазвичай активно 

задіяні на початку проекту, коли команда проводить науково-дослідні і 

конструкторські роботи та оцінює можливості на ринку; інженери-механіки і 

технологи-проектувальники, як правило, активно задіяні на пізніх стадія 

проекту, коли дизайн треба перевести у фізичну форму. Тим не менш, 

спеціалісти зі стратегій, інженери і технологи висловлюють свою думку і 

проводять аналіз протягом усього проектного процесу, для оцінки і 

формування конструкції.  Також у кожної студії є два директори творчої 

служби, чиїм обов’язком є спрямовувати проекти через різні етапи дослідно-

конструкторських робіт. Директори творчої служби мають володіти 

технічною мовою в усіх галузях, якими займаються конструкторські 

команди, щоб гарантувати, що мета і значення проекту залишаються 

збалансованими і клієнту зможе отримати всю інформацію про роботу 

«frog». 

 

Процеси «frog» 

Конструкторсько-дизайнерські процеси «frog» тривають від стадії ідеї до 

продажу товару, часто включають дизайн товару, інжиніринг, виробництво, 

графічне оформлення, розробку логотипів і пакування. Підхід «frog» 

сфокусований на глибокому емоційному контакті з клієнтом. Як зазначав 

Есслінґер: «Це справжнє чудо – коли виробник і споживач отримують щось 

хороше, на що вони і не очікували». 

Процес у «frog» поділений на три фази: винахід, дизайн і доставка 

 

Винахід. 

На фазі винаходу члени конструкторської команди «frog» проводять значні 

дослідження, щоб вивчити специфіку бізнесу клієнта, ринку, торгової марки, 

споживачів і технологій. На цьому етапі отримані результати 

опрацьовуються, щоб визначити цілі, можливості і критичні фактори успіху. 
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Команди «frog» використовуються найрізноманітніші види діяльності, щоб 

створити нові конструкторські рішення. Ці види діяльності часто включають 

організовані «мозкові штурми», в яких беруть участь дизайнери «frog», члени 

проектної команди клієнта і потенційні споживачі. Координатор веде групу 

через структурований сеанс вигадування ідей, який може тривати від кількох 

годин до 5 днів. Група може розбиватись на менші підгрупи, які 

застосовують різні прийоми, розроблені, щоб допомогти поєднати по-новому 

різні аспекти технології, бренду, споживчого досвіду. Потім ідеї збирають, 

аналізують, при чому покладаються більше на інтуїцію, суб’єктивні відчуття 

та емоції, а не на емпіричний аналіз. Фаза винаходів часто переплітається з 

фазою дизайну, коли різні види діяльності двох фаз відбуваються 

паралельно. 

 

Дизайн. 

Протягом фази дизайну конструкторська група «frog» перетворює невловимі 

замисли та ідеї у матеріальні рішення, які можна використовувати і 

оцінювати. Концепція продукту та ринкові можливості порівнюються з 

виробничими і маркетинговими цілями і обмеженнями. Фаза дизайну може 

включати такі заходи, як розробка візуальних ескізів, базових тривимірних 

моделей, проведення тестів на споживчі властивості і оцінка здійсненності 

проекту. Деколи конструкторська група використовує періоди інтенсивної 

роботи, коли численні дизайнери намагається знайти конструкторське 

рішення, малюючи ескізи, майструючи прототипи з простих матеріалів, 

таких як пінопласту, клейка стрічка і клей.  

Процес дизайну часто сильно залежить від численних консультацій з 

потенційними споживачами, коли користувачі можуть подавати свої 

пропозиції. Наприклад, дизайнер може змайструвати просту тривимірну 

модель з пінопласту і попросити споживача покрутити модель, поговорити 

про те, як би вони нею користувались і як її можна змінити, щоб зробити 

більш корисною чи привабливою. Директор творчої служби «frog» Валері 

Кейсі зазначила, що часто найкорисніші відгуки можна отримати, якщо 

дозволити споживачам потримати в руках дуже грубу, примітивну модель. 

Люди, каже вона, вільніше почуваються і висловлюють більше зауважень, 

коли модель ще не допрацьована до дрібних деталей.  Натомість дуже 

досконала, деталізована модель обмежує пропозиції від споживачів щодо 

модифікації потенційного продукту. Кейсі також зазначила, що часті 

консультації зі споживачами – зазвичай, чотири чи більше раз за проект після 

визначення основних рис конструкції – не лише дозволяють створити 
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кращий продукт, але також заощаджують багато часу у процесі розробки, 

оскільки дозволяють на ранніх стадіях визначити основні пріоритети і 

уникнути дорогих переробок.  

Дизайнери «frog» надають перевагу примітивним моделям, ескізам і 

цифровим зображенням, а не повноцінним прототипам. Примітивна модель 

чи цифровий малюнок легше піддається змінам і набагато дешевші, ніж 

повністю функціонуючий прототип. Наприклад,  виготовлення «прототипу 

зовнішнього вигляду» (прототипу, що виглядає як цілком готовий продукт, 

але не працює)  для простеньких речей – таких, як чайник – може обійтися аж 

60 000 доларів. Реалістичний цифровий малюнок, модель з паперу чи 

пінопласту чи комп’ютерний дизайн надає ті самі переваги за невелику ціну. 

 

Доставка. 

У фазі доставки конструкторська команда «frog» удосконалює обране 

рішення і готує необхідну документацію. Всі характеристики товару, усі 

моделі, інструменти і подробиці виробництва передаються клієнтові. За 

необхідності проводиться тренінг, тестування або надається виробнича 

партнерська підтримка. Для одних клієнтів це означає просто передачу 

технічної документації, за якою вони почнуть працювати; для інших – це 

супровід продукту через усі стадії виробництва і дистрибуції. Наприклад, 

розробляючи електроніку для Disney,  «frog» співпрацював з заводами і 

торговою мережею, щоб переконатись, що товари дійсно потрапили на 

полиці магазинів.  Також у «frog» налагодив співпрацю з підрядним 

виробником, гігантом Flextronics, що дозволило провести проект від початку 

до кінця, конструюючи електронні запчастини і створюючи оформлення 

кінцевого продукту. 

 

Питання для обговорення 

1. Які прийоми «frog» визначають здатність фірми (а) максимізувати 

відповідність потребам споживачів, (б) мінімізувати час на розробку, 

(в) контролювати витрати на розробку? 

2. Які переваги і недоліки залучення споживачів на ранніх стадіях 

дизайнерського процесу? 

3. Як за і проти використання у процесі розробки цифрових моделей і 

малюнків замість реальних працюючих прототипів? 

4. Чи підхід «frog» до розробки продуктів був би ефективний у фірмі, яка 

сама займається виробництвом, маркетингом і дистрибуцією своїх 

товарів? 
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