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– Grafisk design –

Projekt: Tømrerfirmaet
Th. Søgaard

Logo Forslag 1
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Opgavebeskrivelse:
I denne opgave har jeg designet et logo sammen med
en brevlinje til Tømrerfirmaet TH Søgaard, til brug i
deres visuelle profil, efter generations- og navneskift.
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Th. Søgaard A /S

Tidligere logo

Th. Søgaard A /S

Th. Søgaard A /S

Logo Forslag 2
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4.
Logo Forslag 3

Mål:

TØMRERFIRM AET

Målet har været at opdatere deres tidligere logo og
brevlinje, til det design vi ser i dag, med det krav at
brevpapiret kan udfyldes i word og printes ud på en
almindelig printer.

Th. Søgaard

5.

A/S

Forslag 1
– gik videre med kombination
af forslag 2 og 3

Forslag 2
– Kunden valgte nr. 5

Ansvar:
Opgaven har været overset af min arbejdsgiver som
kvalitetskontrol og vejledning ved problemstillinger,
men opgaven er udført af mig, med inputs fra kunden.
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Typografi:
Da der er tale om et generationsskifte
i virksomheden, var det hele tiden
hensigten at benytte en kombination
af en moderne og en gammeldags
skrifttype. Disse skrifter blev den
endelige kombination.

Interface Bold
Letlæselig · Bløde kurver · Skarpe linjer.

FUTURA STD MEDIUM
Versaler, for et nærmest råbende udtryk
· Letlæselig · Gammeldags, men stadig
moderne.

Hedeskovvej 20
Ilskov
7451 Sunds

Kundenavn
ATT.:
Adresse
Postnr. By
CVR.

Tlf.:
97 14 53 17
Mob: 21 72 35 92
Email: jakob@thsoegaard.dk
CVR.

Ang. Byggeprojekt på adresse

38 14 90 40

Bankinfo:

Tempor assent autem eosapidus vellendit aboreperat dendita vendi
beaturia alicium inciissunt, tectecte nis quia velitas et maxim eum re
por as exerum quis exerum quatendis necum quo ducitio od
quametus diciis vellenducim quo in conse doluptaspis modit
evendignis pedis etus explatem aut lit alis estis estem repedis
exceatias deris mosamus re eumqui volo mosam, officatem.
Illandantiis dente volorem volum aut quatur solo corerum qui officia
tibustrum quist, int, serit labore sandae doluptat erum fugiatiuntia
quos ent.

Sparekassen Thy
Konto: 9108 0003935922

Futura Std Light og Medium som overordnet
anvendt typografi i kommunikationen for
letlæselighed og understregning af æstetik.

Med venlig hilsen
Th. Søgaard

Farver:
Ønsket fra kunden var, at farven forblev
blå – jeg har derfor bare opjusteret til en
elektrisk blå Pantone-farve.

www.thsoegaard.dk

Pantone Reflex Blue C
CMYK: 99 99 0 0
RGB:
0 29 133
Hex:
#001d85

www.thsoegaard.dk

FACADER - TAGARBEJDE - GULVE
OG MEGET MERE…

www.thsoegaard.dk
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Stikord i versaler for at illustrere, hvad
tømrerfirmaets kunder kan bestille dem til.
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– Typografi –

Projekt: Viking Pizza
Menukort 2016
Opgavebeskrivelse:
I firmaet har vi et samarbejde med en tryker, som
sender opgaver til os, som de ikke selv har mulighed
for at løse, enten pga. tidspres eller fordi opgaven
ligger udenfor deres kompetenceområder. Vi fik
derfor opgaven at vi skulle opstille et nyt menukort for
et pizzaria.

Format:
2-sidet M-65 3-fløjet brochure (297x210)

Ansvar:
Det overordnede ansvar lå hos min chef, men
for at give mig træningen i opstillingen, fik jeg
arbejdsopgaven med at opstille dokumentet,
hvorefter min arbejdsgiver ville gennemgå for fejl og
tilpasninger.

Heading + Character Style: Heading – Normalcase

MarlboroWide

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789.Condensed slab-serif, i fed, letlæseligt skriftsnit.
Tidløs font, som har en visuel tilknytning til
Marlboro cigaretter – valgt af kunde.

Brødtekst + øvrige:

FRUTIGER LT STD
57 CONDENSED – Broedtekst, Info Broed, Åbningstider
67 BOLD CONDENSED – Drikkevarersektion, Priskategori,
Character Style: 67 Bold Cond – Blå
77 BLACK CONDENSED – Info Heading
65 BOLD – Character Style: 65 bold
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Moderne font-familie med mange skriftsnit,
som sikrer en bred anvendelighed.

Typografi – Viking Pizza Menukort 2016

Visuel præsentation af Paragraph- og
Character styles, samt anvendelse på
forskellige områder af menukortet

Typografi – Viking Pizza Menukort 2016
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Nested styles og Advanced Charachter Settings

Character Styles – overblik
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– Grafisk produktionsforståelse –

Projekt: Værdicheck
Opgavebeskrivelse:

Opstart – 1

Opstart – 2

Opstart – 2

Byen annonceres på en
kalenderoversigt.

Mappestruktur samt
ordrenummer tilføjes.

Indesign-skabeloner
opsættes.

Opsætning – 1

Opsætning – 2

Opslagene produceres
og sendes i korrekturrunder indtil godkendt.

Opslagene sættes i den
rækkefølge der ønskes
af sælger.

Trykstart – 1

Trykstart – 2

Trykstart – 3

Trykstart – 4

Lavtopløselig pdf sendes
til tjek hos marketingchef
og sælger.

Fejl og mangler i lavtopløselig rettes. Trykklar
pdf produceres.

Der produceres omslag
samt matchende plakat.

Trykstart – 5

Afslutning – 1

Afslutning – 2

Alle færdige pdfer
sendes til trykkeriet
med WeTransfer.

Vi modtager en rippet
fil, fra trykkeriet som
endelig kontrol.

Vi producerer en lavtopløselig pdf med
vandmærker.

Afslutning – 3

Afslutning – 4

JPEG-filer af opslagene
produceres til kunderne.

Billeder og pdf fordeles
i Dropboxmapper.

Den primære opgave i firmaet er Værdicheckhæfter,
som udkommer i 20 forskellige byer pr. halvår.

Format:
Booklet hæfte (210x85) – 60-80 sider pr. hæfte
m/ perforering.

Ansvar:
Mit ansvar er at sikre den grafiske opsætning og
klargøring til tryk sammen med min arbejdsgiver.
Ansvaret for de enkelte opslag ligger hos hver af 5
sælgere, som har ansvaret for hver deres landsdel.
Derudover ligger alt kontakt med kunderne hos
marketingschefen, så snart indmeldingen på salget af
opslaget ligger i Værdichecks interne faktureringssystem.

Kvalitetssikring:

Vi tjekker efter for
lavtopløselige
billeder og stavefejl.

For at sikre kvaliteten igennem hæfterne har jeg og min
arbejdsgiver tjeklister til opsætning og færdiggørelse.
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Workflow fra start til slut.

Grafisk produktionsforståelse – Værdicheck

Trykstart – indledende:

Trykstart – færdiggørelse:

Vi har nogle interne tjeklister, som vi
går efter, som forklarer at vi skal tjekke
efter beskæring, overlap i ryggen samt
lave sælgerens ønskede rækkefølge på
opslagene. Disse foregår manuelt for at
sikre imod fejltagelser så godt som muligt.
Billederne tjekker vi med en preflight
på dokumentet. Den fortæller desuden
også, hvis der er overset tekst i tekst
rammerne.

Preflight indstillinger

Grafisk produktionsforståelse – Værdicheck

Efter indmad- og omslagsfilerne er blevet eksporteret til pdf, tjekkes de efter manuelt, i forhold til beskæring, stavefejl
samt om opslagene har ændret sig i forhold til de korrekturfiler, vi har sendt til kunderne.
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Trykstart – afslutning:
Omslaget opsættes nu med ryg, som
varierer efter papirvægt og type.
Plakaten opsættes med samme farver
som yderste bjælker på forsiden.

Tryk:
Når trykkeriet har trykt hæfterne
får vi en trykprøve på plakat og
hæftet vi netop har arbejdet på til
kvalitetskontrol.

– Billedbehandling –

Projekt: Skolegades bageri
– Appelsinkage
Opgavebeskrivelse:
I forbindelse med nogle opslag i Værdicheck, skulle jeg lave en
fotosession på noget brød og et par kager til fritlægning.

CameraRaw
indstillinger

Ansvar:
Dette var min første opgave, hvor jeg havde det overordnede
ansvar, hvorefter kunden til opslaget skulle godkende brugen af
billedet og dets udseende.

Målsætning:
Kagen fra Skolegades Bageri var desværre blevet beskadiget
under transporten, så sammen med photoshooten skulle jeg
ligeledes lave noget let billedredigering sammen med en fritlægning.
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Original

Billedbehandling – Skolegades Bageri

Lagstuktur under brug af Clone-stamp-tool

Pga. store kontrastforhold imellem
subjekt og baggrund,
er der blevet brugt
Quick-select-tool,
hvorefter valget
er blevet refined i
Select-and-mask.
Bagefter er der blevet
lavet en layer mask.

Efter redigering

Billedbehandling – Skolegades Bageri

Færdigt resultat – efter fritlægning
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