


INFO

Zdobyte informacje 
• Potrzeba opakowania na herbatę sypaną, które wchodzi  
  w interakcje - doznanie
• Przedłużenie, żywotu opakowania - drugie życie
• Spowolnienie czasu - zadbanie o własne Ja
• Podbicie doznania, jakim jest picie herbaty
• Skupienie się na czynności – zatopienie się w chwili (IKIGAI) 
• odprężenie głowy i ciała
• Przypominanie o zachowaniu spokoju i równowadze 
• Panujący okulocentryzm



PERSONA

Osoba DIY TEA
• Szukają alternatywy do kawy
• Dbają o swoje zdrowie (właściwości picia herbaty) - równowaga
• Pracują, podróżują, trenują – szukają sposobu na „zatrzymanie chwili”,                     
  chwila oddechu pomiędzy wymagającymi zajęciami”
• Poznają świat i jego wartości – odkrywanie nowego



PROBLEM

Potrzeby projektu
• Interakcja (doznanie)
• Opakowanie na pograniczu dizajnu, a użytku
• Drugie życie
• Techniczny walor – połączenie „warsztatu” i przyjemności
• Świadomy zakup herbaty – jej właściwości 
• Ciągły rozwój i poszerzenia świadomości
• Przypomnienie o zatrzymaniu się na chwilę,  
  odewrwaniu głowy od obowiązków
• Działanie na zmysły – dotyk, zapach, smak



RESEARCH

Zdobyte informacje
• Czerpanie radości życia z małych rzeczy - bez spektakularnego efektu (ikigai)
• Uważność - oderwanie głowy od pozostałych rzeczy - zatopienie się w chwili
• Czerpanie przyjemności z chwili – parzenia herbaty, jedzenia, gotowania, 
   rozmowy przez telefon, itp.
• Dotyk, zapach, wygląd
• Ceremonia picia herbaty - jako wyznacznik skupienia się na czynności, 
• Wewnętrzny spokój 



KONCEPCJA 0.5 – DIY



MOODBOARD



KONCEPCJA 0.5
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Budowa opakwoania na herbatę, na przykładzie pojemnika na białą herbatę.
Dzieląc całość na 4 części uzyskujemy cztery segmenty.

W jednym segmencie 9 skrzydełek (9x4), 36 skrzydełka (o grubości 1 mm)skrzydełko co 10o



KONCEPCJA 0.5

100 mm

260 mm

200 mm

Dopasowanie do głównego opakowania i elementów 

100g

WHITE TEA 

IKIGAI

Najdelikatniejsza z herbat, biała, z młodych 
liści oraz pąków zbieranych wiosną  w Chinach 
Nie jest poddawana fermentacji.  Po pierw-
szym więdnięciu liście są delikatnie zwijane  
i suszone. Dzięki temu od innych herbat odróżnia 
ją przede wszystkim delikatny smak  i subtelny 
aromat. Regularne picie białej herbaty sprzyja 
zwalczaniu wolnych rodników i obniża ciśnienie 
krwi, poprawiając pracę serca.

Skład:
Herbata biała 100% 
(Kraj pochodzenia – Chiny)

Sposób przygotowania:
DIYTEA WHITE należy parzyć 2-3 min,  
w temperaturze wody 70-80 °C.
Proponowana dawka to łyżeczka na fi liżankę.

Tłumaczy się jako przyjemność i istotę życia. Filozofi a ikigai opisywana jest jako system motywacji, 
który sprawia, że każdego dnia chce nam się – po prostu – wstawać z łóżka. W węższym znaczeniu 
określenie to odnosi się również do konkretnych czynności lub stanów, którym nadajemy istotną 
wartość, odnajdując w nich sens naszego życia i działania.  Mogą to być zarówno codzienne drobiazgi, jak 
i wielkie plany, których realizacja pochłania nas bez reszty. Jego istotą jest dostrzeganie przyjemności 
i sensu w tym, co robimy w danym momencie, bez oczekiwania spektakularnego efektu, sukcesu czy 
zachwytów otoczenia.  

W opakowaniu znajdują się części i instrukcja  do złożenia naczynia / opakowania na herbatę.  

Herbatę przechowywać w zamknietym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.

Budowa opakwoania zbiorczego na wsyztkie elementy zestawu, na przykładzie pojemnika na białą herbatę.



PROTOTYP Pierwszy prototyp roziwązania  



1.
W: 15 cm, SZ: 10 cm 

2.
W: 25 cm, SZ: 10 cm 

3.
W: 15 cm, SZ: 8 cm 

4.
W: 15 cm, SZ: 10cm 

PROTOTYP

5.
W: 10 cm,SZ: 17cm 

6.
W: 20 cm, SZ: 16cm 

7.
W: 10 cm, SZ: 20 cm 

8.
W: 10 cm, SZ: 20 cm 

9.
W: 15 cm, SZ: 8 cm 

10.
W: 20 cm, SZ: 10 cm 

11.
W: 25 cm, SZ: 5 cm 

12.
W: 20 cm, SZ: 10 cm 
Modele pozostałych proponowanych kształtów

5 rodzajów pojemników, na 5 radzajów herbaty.



PROTOTYP

Wersja 01

1 tuba 
2 pierścienie
Skrzydełka w zależności od zagęszczenia 

Średnica 83 mm

202 mm

87 mm

135 mm

200 mm

Pierścienie osadzamy na tubę. 
Następnie na pierścienie nakładamy skrzydełka.
 
Plusy i minusy :
+ Prosta metoda montażu. 
+ Szybki montaż
+ Ukryty pierścień pod skrzydełkami 

- Brak zabezpieczenia przed wypadaniem skrzydełek
- Obawa przed szybkim uszkodzeniem  
- przewidywane użycie kleju
- Transport może być ciężki 

Wizualizacja montażu pojemnika



DIY TEA - WHITE



Materiały użyte do projekcie 
papier 700g/m² barwiony w masie,
Papier pergamin 100g/m²



CZERWONA / pu erhCZARNANIEBIESKA / oolongZIELONABIAŁA

RODZAJE HERBAT

Uważana jest za najskuteczniejszą w spa-
laniu tłuszczu i utrzymywaniu właściwego 
poziomu cholesterolu. Swoje właściwości 
zawdzięcza procesom chemicznym, które 
zachodzą  w liściach podczas fermentacji.

Właściwości czarnej herbaty związane są 
przede wszystkim z zawartymi  w niej flawo-
noidach, które spowalniają proces starzenia  
poprzez neutralizację wolnych rodników. 
Ponadto czarna herbata wspomaga odchu-
dzanie, pobudza krążenie krwi, dobrze wpł 
wa na układ pokarmowy.

Jest bogata w przeciwutleniacze, dzięki cze-
mu spowalnia proces starzenia się komórek, 
na dłużej zachowując młodość, działa prze-
ciwnowotworowo. 

Osoby pijące regularnie napar z zielonej 
herbaty rzadziej zapadają na choroby serca 
i niektóre rodzaje nowotworów. Zaleca się ją 
również osobom walczącym z nadwagą.

Regularne picie białej herbaty sprzyja zwal-
czaniu wolnych rodników i obniża ciśnienie 
krwi, poprawiając pracę serca.







DRUGIE ŻYCIE



Po zużyciu herbaty, możemy wykorzystać pojemnik na nowo.
• Możliwość wsypania sowjej ulubionej herbaty.
• Skrzydełek pojemnika można wyzwać jako „puzzli” do budowania form przestrzennych (Oderwanie głowy od obowiązków, kreatywne flow)
• Może on służyć jako pojemnik do przechowywania bibelotów, jako skarbonka, przybornikiem na biurku, itp.  
• Po uzbieraniu wsztjkich pojemników (lub mniejszej ilości), możemy go przekształcić w totem lub lampę. Przypomnienie o ważnym czynniku jakim jest 
  dbanie o własne JA. (Możliwość stworzenia własnego układu)
• Pojemnik możemy przekształcić w abażur do lampy.

Drugie życie



POJEMNIK



TOTEM 



PUZZLE



MATERIAŁY PROMOCYJNE



KARTKI POCZTOWE



PLAKATY



MATERIAŁY
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