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tästä ei kirja parane
- Minä teen sellaisen sitten itse, ajatteli kuvittaja-muotoilija
Terese Öman, kun hän 7 kastetilaisuuden & 8 syntymän
jälkeen oli menettänyt toivonsa täydellisen lahjan löytymisestä
vauvalle - lahja, joka olisi hauska ja uudenaikainen täyttökirja
ilman liikaa söpöilyä.

Ruotsalainen menestyskirja
käännetty nyt suomeksi!

Inspiraatiota kohderyhmiltä
Kirjan Paras tarina minusta kohderyhmänä ovat vanhemmat, ennen
kaikkea äidit, jotka ovat kiinnostuneita väreistä, muodoista ja
sisustuksesta. Kirja on suunnattu myös ystäville, jotka etsivät hauskaa
lahjaa; isovanhemmille, jotka mielellään näkevät ensimmäisten vuosien
tallentuvan. Jotta kohderyhmän toiveet eivät jäisi arvailujen ja tunteen
varaan, selvitti Fill & Tell testiryhmien avulla mitä markkinoilla olevista
kirjoista puuttui. Niiden pohjalta toteutettiin ”Paras tarina minusta - tästä
ei kirja parane”.
Perinteinen ja uudenaikainen samalla kertaa
Kirjan muotoilu sekä kerrontatyyli on hauska ja uudenaikainen
mutta kirja on rakennettu perinteisen ”ensimmäiset askeleet” -teeman
ympärille. Kirja ulottuu vatsassaoloajasta viiteen ikävuoteen saakka.
Muutamat otsikoista ovat:
Tällainen minä olen - persoonani vauvaiästä viisivuotiaaksi. Mistä
otamme eniten yhteen uhmaiässä?
Minä syön - ihan kaikestahan ei voi tykätä. Rakastan tiettyjä juttuja
mutta kieltäydyn päättäväisesti syömästä ja juomasta joitakin toisia!
Suosikkini - tutti vai peukalo? Kaverit ja muut, joista pidän. Vaatekaapin suosikit,
lempielokuvani ja TV-ohjelmani, mieluisimmat leluni. Lempikirjani.
Ja tietenkin musiikkini. Ja paljon muuta…
Kuvituksissa on monia hurjia mutta kilttejä eläimiä iloisissa väreissä, jotka sopivat
niin pojille kuin tytöille. Tukeva, spiraalisidottu albumi, sivut paksua päällystämätöntä
paperia. Kaksi muovitaskua piirustusten & muiden asioiden säilyttämiseen. Suositushinta
liikkeessä: 34,90.
Terese öman
Terese on kuvittaja ja muotoilija, opiskellut Beckmans Skola -designkorkeakoulussa.
Paras tarina minusta on hänen ensimmäinen kirjansa ja inspiraation hän sai omasta
70-luvun täyttökirjastaan, josta hän kaipasi uudenaikaista versiota. Kirjan ”Paras tarina
minusta – tästä ei kirja parane” kustantaja on nimeltään Fill & Tell.

Tätä mieltä ovat
lukijamme:
”Ihana”
Samu-Jussi Koski,
suunnittelija, Marimekko
”Humoristinen,
kosketeltava, ihana
muoto, ruokahalua
herättävä väriskaala.
Riskinä on, että sen
pitää itsellään!”
Nina Jobs, suunnittelija

