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 CASE  Du er endnu engang blevet hyret ind som freelance grafikere 
af det berygtede reklamebureau HH-Artig, denne gang til at 
designe en visuel identitet et nyt brand af jule nisser.

 Opgaven  Firmaet der ønsker en brand identitet til deres produkt er 
svensk, og har et ønske om at ramme internationalt med deres 
julenisse, derfor har de besluttet at bruge det engelske Yule 
i kombi med Tomte, det svenske ord for nisse til produktets 
brand navn, nemlig YuleTomte. 
 
Firmaet har et ønske om at stilen skal være, eksklusiv og 
skandinavisk i sit udtryk. Enkel & stilren, tænk i baner af 'New 
Nordic' og 'Danish Design'. 
 
Firmaet peger selv på den danske sølvsmed og designer Kay 
Bojesen og hans træ legetøj som et godt eksempel. 
 
Det firmaet ønser fremstillet er: 
 
•  Brandidentitet – Med Logo (navnetræk & bomærke) 

identitetsfont, og fignaturfarve.

  •  Reklame annonce / Plakat  – Et færdigt eksempel på en 
reklame, der skal vise designsstilen (rød tråd).

  •  WebPage  – En færdig landingpage, der skal præsentere en 
3-7 nisser, og igen vise designstilen (rød tråd).

 HUSK!  Gør brug af alt det vi har arbejdet med siden sommer (brug 
jeres noter) ...Visuel identitet & logo design ...Stilarter ...De 
grafiske design Parametre - TIFF ...ReSearch ...Brainstorm 
...Skitser, masser af skitser! ...Gestalt lovene! ...De grafiske 
regler omkring typografi & ombrydning ...Planlægning 
(workflow) ...Valg af illustrationer (billedbehandling) ...Det gode 
farvevalg ...Form (Format & Wireframe) ...Hvorfor, hvorfor & 
hvorfor! ...Etc ... 
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 Tid til opgaven

Cirka 20 timer (+ fritid).  

 Aflevering & Pitch Fredag d. 13/12-2019, Klokken 10:00. 

• Package af websitet (zip) på fællesdrevet.

• Package af inDesign filer (med trykklar PDF) på fællesdrevet.

• Pdf Dokumentation for Brand Identitet – indeholdende:

 ▹ Designprocessen ... 
 ▹ Brainstorm & Skitser.

 ▹ Designvalg (hvorfor). 

 ▹ Flowchart (sitemap).

 ▹ Skelet (blueprint/wireframe).

 ▹ Etc ...

• Pdf Præsentation (Pitch) 

 ▹  Hvor du kommer omkring samme elementer som du har 

med i din dokumentation – Samt dine to produkter Annonce 

& hjemmeside.

Kay Bojsen's oficielle hjemmeside

 💻 https://www.kaybojesen-denmark.dk/moed-familien#
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Dokumentation info

Dit produkt skal præsentere dit arbejde og gennem 
dokumentationen din forståelse for kernefagligheden grafisk 
produktionsforståelse & workflow. 

Du skal aflevere en dokumentation til dit produkt (Her visuel 
identitet), der i kort, præcis form beskriver din arbejdsproces og 
andre overvejelser, der knytter sig til medievalg, design og teknik.

Dokumentationen må tekstmæssigt maksimalt fylde 1 side af 
2.400 anslag inklusive mellemrum. 

Udover denne tekstmængde kan du supplere dokumentationen 
med op til 2 siders billedmateriale. 

Du vælger selv, hvordan du illustrerer dine arbejdsprocesser, og 
hvordan tekst og billede skal supplere hinanden. 

Du kan fremstille infografik, anvende screendumps til at illustrere 
fokuspunkter i designprocessen, vise før- og efter-billeder eller på 
lignende måde præsentere fokuspunkter og proces med detaljer 
af særlig interesse for slutproduktet.

 Note  Forside & evt bagside tæller ikke med i det samlede sideantal.

 
 Eksempel  Se gerne PDFen "Eksempel - Dokumentation -  Grafisk Design.

pdf"  I mappen eXamplez ... For at få en ide om indhold i 
dokumentationen.  
 
Bemærk – Sideantallet ikke passer (der er hele 36 sider) grunden 
er at denne dokumentation er fra den gamle ordning, men den er 
god inspiration ... Også til elementer du ønser at komme ind på i 
din PITCH! ... Og så er den sat nydelig op.


