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– Billedbehandling –
– Grafisk produktionsforståelse –

– Grafisk design –
– Typografi –

Projekt: Stjernholm tilbud
Opgavebeskrivelse:
Vi blev kontaktet af Reklamebureauet Bolsjebutikken om
at producere en tilbuds- og brevpapirsskabelon i Microsoft
Word ud fra en designmanual, til Stjernholm så de var i
stand til at producere tilbud og printe dem.

Mål:
Målet har været at producere en tilbudsskabelon ud fra
den tilhørende designskabelon samt en vejledning i brugen
af tilbudsskabelonen.

Format:
Printklar A4 dokument (210x297)

Opgavens ansvar har været delt mellem min arbejdsgiver
og jeg, for at sikre det bedste resultat.
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Birkmosevej 1
DK - 6950 Ringkøbing
Tlf.: +45 7020
2505
Navn Navnesen
Sags
nr.: xxx-xxxx/02
stjernholm@stjernholm.dk
Att.:
www.stjernholm.dk
Adresse Denne løsning tilfører merværdi på følgende områder:
Sags nr.: xxx-xxxx/03
Bank: 9876-1234567
Postnr. Og by
CVR-nr.: 12345678
Stjernholm OXxOFF leveres i en helstøbt glasfiber ponton, hvor iltmålere og flowmålere er
Sags nr.: xxx-xxxx/01
monteret. I toppen af huset der er desuden monteret El-boks med lokal styring samt antenne
Sags nr.: xxx-xxxx/04
til trådløs overførsel af data.
Stjernholm
OXxOFF leveres desuden med kran, samt beslag udført i rustfri stål som sikrer
Leveringstid
Ringkøbing 06-04-2017
lang holdbarhed.
6-8 Uger fra bekræftelse.
Kranen kan drejes 360 grader og kan låses i ønsket position hvilket giver gode
arbejdsforhold
Garantived serviceeftersyn.
på 25% af blæser effektforbrug uden renseeffekt forringelser.
TILBUD • Dokumenteret nedsættelse
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til on-line måling af beluftningens effektivitet
• data
Hvorledes
diffusonerne
fårtilføres
en dårligere
iltoverførsel,
og under
• Løbende
fra OXxOFF
sikrer,gradvis
at er ikke
mere ilt
end nødvendigt,
så hvilke kriterier vi
skal skifte
dem.
Tilbuddet
i 4 til
uger
fra dato.af vores kunders
energiforbruget
holdes
påer
etgældende
absolut
minimum.
Hos Stjernholm
ønsker vi altid
at bidrage
bedst mulig
opfyldelse
• Hvornår
vi bør hvilket
rengøre
diffusorerne
og hvordan vi kan måle
• Besparelse
har
givettilbud
tilbagebetalingstider
2,4 unikke
til effekten
6,8 år. af rengøring
målsætninger,
strategierpå
og15-30%,
KPI’er. Derfor
er
dette
udarbejdet efter på
vores
• I hvilken
udstrækning
der
beluftet for meget,
om iltudnyttelsen
og dermed
Gældende
salgsogbliver
leveringsbetingelser
for og
Stjernholm
A/S’ leverancer
er vedlagt.
samarbejdskoncept,
energiudnyttelse
kan optimeres
Øvrige betingelser
i henhold til NLM94.
• Hvorvidt et uændret tryk fra kompressoren over tid tyder på god virkningsgrad
Driftsproblemer
i
form
af
høj
ammoniumskoncentration
eller
lav
iltkoncentration
Vi håber, tilbuddet er som ønsket og ser frem til at modtage deres ordre. skyldes
dårlig Det
iltoverførsel
(overflade
aktive
stoffer)
ellerDe
højvælger
belastning
skulle glæde
os rigtig
meget,
såfremt
Stjernholm A/S til denne opgave.
• Få OXxOFF til at indgå som parametre i en optimeret styring af kompressorer og ventiler,
samt i en styring af de biologiske processer.
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1 stk. Stjernholm OXxOFF målerenhed, komplet med flowmåler og iltsensorer kr. 215.000,00
og CSR. • OXxOFF automatiske 24/7 overvågning sikrer, at fald i effektiviteten dokumenteres med
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Tilbuddet er inklusive:
sagen.
- Levering og montering
- Teknisk dokumentation for drift og vedligehold på dansk
Vi tror, de bedste løsninger opnås i et tæt samarbejde og lægger derfor altid op til, at vores
tilbud bearbejdes efter denne samarbejdsmodel:
Tilbuddet er eksklusive:
- Forbindelse til SRO eller andet ekstern styring
- Opstart, indkøring samt instruktion af driftspersonalet
- CE mærkninger
• Sammenligning af driftsparametre ud fra dataopsamling gør det muligt at vurdere, hvornår
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lattergasmåler
inkl. kommunikationsboks
kr.
Venlig hilsen
Stjernholm A/S

Ansvar:

Id

Stjernholm A/S

W

Integration i lokal PLC styring

kr.

53.735,00
19.782,00

Denne option tilbydes til en merpris eksklusive moms på:

kr.

73.500,00

>Sagsbehandler<
Dir. Telefonnummer
Betingelser:
Mailadresse
Betaling
50 % af fakturaværdi ved ordre netto kontant
50 % af fakturaværdi ved levering netto kontant
Priser
Netto, eksklusive moms

Færdigt resultat – tilbud

Grafisk Design & Typografi – Stjernholm

CMYK
0-0-0-50

CMYK
0-0-0-65

GRÅ

CMYK
100-95-34-17

CMYK
100-19-0-9

MØRK BLÅ

BLÅ

SEKUNDÆR
FARVE

SEKUNDÆR
FARVE

CMYK
100-95-34-17

CMYK
100-19-0-9

MØRK BLÅ

BLÅ

SEKUNDÆR
FARVE

SEKUNDÆR
FARVE

CMYK
100-95-34-17

CMYK
100-19-0-9

MØRK BLÅ

BLÅ

(AFHÆNGIG AF PUNKT/
STREGTYKKELSE/FORMÅL)

CMYK
0-90-86-0
RØD
(LOGOFARVE)

SEKUNDÆR
FARVE

Branding

CMYK
0-0-0-50

CMYK
0-0-0-65

GRÅ
(AFHÆNGIG AF PUNKT/
STREGTYKKELSE/FORMÅL)

CMYK
0-90-86-30
DYB RØD

Kampagne
PRIMÆR
FARVE

SEKUNDÆR
FARVE

SEKUNDÆR
FARVE

CMYK
0-90-86-0

CMYK
CMYK
Tlf.: +45 7020 2505
0-90-86-30
0-0-0-50

RØD

DYB RØD

Stjernholm A/S

Navn Navnesen
Att.:
Adresse
Postnr. Og by

(LOGOFARVE)

Birkmosevej 1
DK - 6950 Ringkøbing

Sags nr.: xxx-xxxx/02

CMYK
0-0-0-65

stjernholm@stjernholm.dk
GRÅ
www.stjernholm.dk

Denne løsning tilfører merværdi på følgende områder:

(AFHÆNGIG AF PUNKT/

Bank: 9876-1234567
STREGTYKKELSE/FORMÅL)
CVR-nr.: 12345678
Sags nr.: xxx-xxxx/01

Ringkøbing 06-04-2017
TILBUD
Sag nr.: 1093-405, Stjernholm OXxOFF til on-line måling af beluftningens effektivitet
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• Dokumenteret nedsættelse på 25% af blæser effektforbrug uden renseeffekt forringelser.
Det betyder færre driftstimer, mindre slitage, længere levetid på komponenter, færre
servicetimer.
• Løbende data fra OXxOFF sikrer, at er ikke tilføres mere ilt end nødvendigt, så
energiforbruget holdes på et absolut minimum.
• Besparelse på 15-30%, hvilket har givet tilbagebetalingstider på 2,4 til 6,8 år.

Hos Stjernholm ønsker vi altid at bidrage bedst mulig til opfyldelse af vores kunders
målsætninger, strategier og KPI’er. Derfor er dette tilbud udarbejdet efter vores unikke
samarbejdskoncept,

Dette samarbejdskoncept bygger på gensidig tillid og en åben og ærlig dialog. Målet er, i
fællesskab at finde frem til løsninger, som kan tilføre merværdi med hensyn til økonomi, miljø
og CSR.
På de efterfølgende sider har vi anført, hvordan vi med dette tilbud forsøger at leve op til
dette mål. Vi håber, vi har ramt rigtigt, men skulle der være forhold, som vi har overset – eller
giver vores tilbud i øvrigt anledningtil spørgsmål, er vi altid klar til at indgå i en dialog om
sagen.

• Forkert beluftning øger risikoen for udledning af lattergas, som påvirker klimaet 310 gange
mere end CO2 .
• OXxOFF automatiske 24/7 overvågning sikrer, at fald i effektiviteten dokumenteres med
det samme, så der kan tages aktion med det samme og derved undgås øget
miljøbelastning.
• Beluftningsblæsere er store energiforbrugere og igennem energioptimering hentes en
betydelig energibesparelse, hvilket betyder mindre CO2 udledning.

Vi tror, de bedste løsninger opnås i et tæt samarbejde og lægger derfor altid op til, at vores
tilbud bearbejdes efter denne samarbejdsmodel:

Jeg står derfor altid til rådighed, så kontakt mig gerne, hvis I har spørgsmål til vedhæftede
eller måske alternative løsningsforslag.

• Sammenligning af driftsparametre ud fra dataopsamling gør det muligt at vurdere, hvornår
det er bedst at lave service.
• Ingen vedligeholdelse ud over rengøring af sensor.
• Måling af flere driftsparametre giver bedre indsigt i processen.

Venlig hilsen
Stjernholm A/S
>Sagsbehandler<
Dir. Telefonnummer
Mailadresse

Brug af brandingelementer
fra designmanual.

Grafisk Design & Typografi – Stjernholm
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Varierende sidehoveder

Stjernholm A/S
Birkmosevej 1
DK - 6950 Ringkøbing

Navn Navnesen
Att.:
Adresse
Postnr. Og by

Tlf.: +45 7020 2505
stjernholm@stjernholm.dk
www.stjernholm.dk

Sags nr.: xxx-xxxx/02

Denne løsning tilfører merværdi på følgende områder:

Bank: 9876-1234567
CVR-nr.: 12345678
Sags nr.: xxx-xxxx/01

Ringkøbing 06-04-2017
TILBUD
Sag nr.: 1093-405, Stjernholm OXxOFF til on-line måling af beluftningens effektivitet

• Dokumenteret nedsættelse på 25% af blæser effektforbrug uden renseeffekt forringelser.
Det betyder færre driftstimer, mindre slitage, længere levetid på komponenter, færre
servicetimer.
• Løbende data fra OXxOFF sikrer, at er ikke tilføres mere ilt end nødvendigt, så
energiforbruget holdes på et absolut minimum.
• Besparelse på 15-30%, hvilket har givet tilbagebetalingstider på 2,4 til 6,8 år.

Hos Stjernholm ønsker vi altid at bidrage bedst mulig til opfyldelse af vores kunders
målsætninger, strategier og KPI’er. Derfor er dette tilbud udarbejdet efter vores unikke
samarbejdskoncept,

Dette samarbejdskoncept bygger på gensidig tillid og en åben og ærlig dialog. Målet er, i
fællesskab at finde frem til løsninger, som kan tilføre merværdi med hensyn til økonomi, miljø
og CSR.
På de efterfølgende sider har vi anført, hvordan vi med dette tilbud forsøger at leve op til
dette mål. Vi håber, vi har ramt rigtigt, men skulle der være forhold, som vi har overset – eller
giver vores tilbud i øvrigt anledningtil spørgsmål, er vi altid klar til at indgå i en dialog om
sagen.

• Forkert beluftning øger risikoen for udledning af lattergas, som påvirker klimaet 310 gange
mere end CO2 .
• OXxOFF automatiske 24/7 overvågning sikrer, at fald i effektiviteten dokumenteres med
det samme, så der kan tages aktion med det samme og derved undgås øget
miljøbelastning.
• Beluftningsblæsere er store energiforbrugere og igennem energioptimering hentes en
betydelig energibesparelse, hvilket betyder mindre CO2 udledning.

• Sammenligning af driftsparametre ud fra dataopsamling gør det muligt at vurdere, hvornår
det er bedst at lave service.
• Ingen vedligeholdelse ud over rengøring af sensor.
• Måling af flere driftsparametre giver bedre indsigt i processen.

kr.
kr.

215.000,00
15.000,00

Samlet pris eksklusive moms

kr.

230.000,00

Lattergas option
Som option tilbydes der ud over hovedtilbuddet:
lattergasmåler inkl. kommunikationsboks
Integration i lokal PLC styring

kr.
kr.

53.735,00
19.782,00

Denne option tilbydes til en merpris eksklusive moms på:

kr.

73.500,00

Tilbuddet er gældende i 4 uger fra dato.
Gældende salgs- og leveringsbetingelser for Stjernholm A/S’ leverancer er vedlagt.
Øvrige betingelser i henhold til NLM94.
Vi håber, tilbuddet er som ønsket og ser frem til at modtage deres ordre.
Det skulle glæde os rigtig meget, såfremt De vælger Stjernholm A/S til denne opgave.
Venlig hilsen
Stjernholm A/S
>Sagsbehandler<
Dir. Telefonnummer
Mailadresse

Tilbuddet er inklusive:
- Levering og montering
- Teknisk dokumentation for drift og vedligehold på dansk

Betaling
50 % af fakturaværdi ved ordre netto kontant
50 % af fakturaværdi ved levering netto kontant

>Sagsbehandler<
Dir. Telefonnummer
Mailadresse
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Inklusiv i tilbuddet er:
1 stk. Stjernholm OXxOFF målerenhed, komplet med flowmåler og iltsensorer
1 stk. kran med hejsespil fremstillet og monteret

Garanti
12 måneder fra idriftsættelse – under forudsætning af, at varen drives og vedligeholdes efter
vore skriftlige instruktioner

Betingelser:

Venlig hilsen
Stjernholm A/S

Typografi opstillet til at tage højde for
falsning ift. A5 og M65, således intet tekst bliver
vanskeligt at læse på grund af falsning.

Formål for at måle og vurdere er:
• Hvorledes diffusonerne gradvis får en dårligere iltoverførsel, og under hvilke kriterier vi
skal skifte dem.
• Hvornår vi bør rengøre diffusorerne og hvordan vi kan måle effekten af rengøring
• I hvilken udstrækning der bliver beluftet for meget, og om iltudnyttelsen og dermed
energiudnyttelse kan optimeres
• Hvorvidt et uændret tryk fra kompressoren over tid tyder på god virkningsgrad
Driftsproblemer i form af høj ammoniumskoncentration eller lav iltkoncentration skyldes
dårlig iltoverførsel (overflade aktive stoffer) eller høj belastning
• Få OXxOFF til at indgå som parametre i en optimeret styring af kompressorer og ventiler,
samt i en styring af de biologiske processer.

Sags nr.: xxx-xxxx/04

Leveringstid
6-8 Uger fra bekræftelse.

Tilbuddet er eksklusive:
- Forbindelse til SRO eller andet ekstern styring
- Opstart, indkøring samt instruktion af driftspersonalet
- CE mærkninger

Vi tror, de bedste løsninger opnås i et tæt samarbejde og lægger derfor altid op til, at vores
tilbud bearbejdes efter denne samarbejdsmodel:

Jeg står derfor altid til rådighed, så kontakt mig gerne, hvis I har spørgsmål til vedhæftede
eller måske alternative løsningsforslag.

Sags nr.: xxx-xxxx/03

Stjernholm OXxOFF leveres i en helstøbt glasfiber ponton, hvor iltmålere og flowmålere er
monteret. I toppen af huset der er desuden monteret El-boks med lokal styring samt antenne
til trådløs overførsel af data.
Stjernholm OXxOFF leveres desuden med kran, samt beslag udført i rustfri stål som sikrer
lang holdbarhed.
Kranen kan drejes 360 grader og kan låses i ønsket position hvilket giver gode
arbejdsforhold ved serviceeftersyn.

Priser
Netto, eksklusive moms

M65-falsestreg:
A5-falsestreg:

Grafisk Design & Typografi – Stjernholm

Sags nr.: xxx-xxxx/03

Linjeafstand: 3,881 mm

Mellemrubrik: 11pt
Brødtekst: 11pt

Stjernholm OXxOFF leveres i en helstøbt glasfiber ponton, hvor iltmålere og flowmålere er
monteret. I toppen af huset der er desuden monteret El-boks med lokal styring samt antenne
til trådløs overførsel af data.
Stjernholm OXxOFF leveres desuden med kran, samt beslag udført i rustfri stål som sikrer
lang holdbarhed.
Kranen kan drejes 360 grader og kan låses i ønsket position hvilket giver gode
arbejdsforhold ved serviceeftersyn.
Formål for at måle og vurdere er:
• Hvorledes diffusonerne gradvis får en dårligere iltoverførsel, og under hvilke kriterier vi
skal skifte dem.
• Hvornår vi bør rengøre diffusorerne og hvordan vi kan måle effekten af rengøring
• I hvilken udstrækning der bliver beluftet for meget, og om iltudnyttelsen og dermed
energiudnyttelse kan optimeres
• Hvorvidt et uændret tryk fra kompressoren over tid tyder på god virkningsgrad
Driftsproblemer i form af høj ammoniumskoncentration eller lav iltkoncentration skyldes
dårlig iltoverførsel (overflade aktive stoffer) eller høj belastning
• Få OXxOFF til at indgå som parametre i en optimeret styring af kompressorer og ventiler,
samt i en styring af de biologiske processer.
Inklusiv i tilbuddet er:
1 stk. Stjernholm OXxOFF målerenhed, komplet med flowmåler og iltsensorer
1 stk. kran med hejsespil fremstillet og monteret

kr.
kr.

215.000,00
15.000,00

Samlet pris eksklusive moms

kr.

230.000,00

Lattergas option
Som option tilbydes der ud over hovedtilbuddet:
lattergasmåler inkl. kommunikationsboks
Integration i lokal PLC styring

kr.
kr.

53.735,00
19.782,00

Denne option tilbydes til en merpris eksklusive moms på:

kr.

73.500,00

Tilbuddet er inklusive:
- Levering og montering
- Teknisk dokumentation for drift og vedligehold på dansk

Typografi:
Eftersom tilbuddet skal kunne udfyldes
af Stjernholm selv i Office-pakken,
foreskriver designmanualen at der skal
bruges skrifttypen, Arial.

Arial Bold 11 pt

Overskrifter og mellemrubrikker.
Letlæselig og tilgængelig på alle pc-systemer
med Office-pakken fra Microsoft installeret.

Arial Regular 11 pt

Brødtekst og sidehoved. Letlæselig og
tilgængelig på alle pc-systemer med
Office-pakken fra Microsoft installeret.
Til sidehovedet er brugt punktstørrelse 8.

Tilbuddet er eksklusive:
- Forbindelse til SRO eller andet ekstern styring
- Opstart, indkøring samt instruktion af driftspersonalet
- CE mærkninger

Betingelser:
Betaling
50 % af fakturaværdi ved ordre netto kontant
50 % af fakturaværdi ved levering netto kontant
Priser
Netto, eksklusive moms

Grafisk Design & Typografi – Stjernholm

For at opstille tilbuddet mest overskueligt og visuelt
behageligt, er der anvendt tabeller på tilbudspunkter.
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– Billedbehandling –
– Grafisk produktionsforståelse –

Projekt: Guldpige – ingenting

1
1

2

Opgavebeskrivelse:
Pladeselskabet Empress Music Magagement (EMM) kontaktede
mig personligt, om jeg kunne hjælpe dem med at lave et cover med
tilhørende promo-video til deres upcoming kunstner, Guldpige.

2

3

3

4

5

4

6

5

6

PROXIMA

NOVA

SOFT
7

8

9
7

Ansvar:

Moodboard sendt til kunde til forventningsafstemning.
Side 1: Neonskilte | Side 2: Baggrunde | Side 3: Skrifttyper

Ansvaret lå helt og aldeles på mine skuldre med at få udført
opgaven til pladeselskabet og kunstnerens tilfredshed.

Målsætning:
Målet var at producere et cover-resultat som matchede tone og
udseende i je t’aime-neonskiltet (se moodboard), og promoen skulle
være en animeret version af skiltet, hvor det blinker ukontrolleret
på grund af slidtage, som man ser ved gamle neonskilte.

Format:
Singlecover til brug på Spotify: 1500x1500 px – RGB farverum.
Promovideo til Facebookcover: 820x462 px (tilpasset mobil og desktop).
Promovideo til Instagram:
600x315 px.

Opstart
Efter kontakt kreerede jeg et moodboard, så jeg kunne spore mig
ind på kundens behov og ønsker.

Kalligrafi
Efter tilbagevenden fra kunden med ønsker, påbegyndes kalligrafi
af ingenting-navnet i Illustrator.

Billedopsætning
Navnetrækket importeres ind i Photoshop og effektlag tilføjes. Efter nogle
få korrekturgange godkendes coveret og promoen kan påbegyndes.

Video

Ai
10

Ps

Efter endelig godkendelse på coveret påbegyndes arbejdet med at animere
i Photoshop, ved brug af Motion-arbejdsrummet og states, med forskellige
layer masks på glow-effekten.

Billedbehandling & Grafisk produktionsforståelse – Guldpige ingenting

Ai

Formen på karaktererne der skal bruges til navnetræk
tegnes med pen tool ovenpå billedet.

Formerne justeres og forbindes til det næsten færdige navnetræk.

Ps

Navnetrækket trækkes ind i Photoshop hvorefter effektlag oprettes og justeres,
således maksimal realisme-effekt opnås på neon-skiltet.

Billedbehandling & Grafisk produktionsforståelse – Guldpige ingenting

Færdigt resultat på cover.
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Videoproduktion:
For at skabe den blinkende effekt på neonskiltet til videoen, maskeres highlight-laget
på forskellige måder, til at skabe states til Photoshop-timelinen efter der skiftes over
til Motion-arbejdsrummet.
Lydfilen fra pladeselskabet indsættes til sidst i forløbet.

En layer mast tilføjes på dubletter af
highligt-laget fra coverfilen
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De forskellige states produceres ved hjælp af
en blød børste, hvor der er stor udtynding, med
brush-tool.

Billedbehandling & Grafisk produktionsforståelse – Guldpige ingenting

I arbejdsrummet Motion, finder man en timeline til
frameopsætning, i bunden af ens arbejdsvindue, hvor
man kan indsætte de færdige billedfiler, også kendt
som states, hvorefter man kan time dem til ens
præferencer.
Efter 3 korrektur gange for at få effekten til at blive helt
perfekt, fik jeg tilsendt lydfilen, som skulle benyttes i
promoen, hvilket jeg indsatte i den endelige timeline.

Færdigt resultat på videoen.
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