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Typografi & Billedbehandling – Woodman Trading

Id Ai

Projekt:  Woodman 
Trading

Opgavebeskrivelse:
Vi blev kontaktet af Woodman Trading til at lave profil- 
og produktbrochure for deres virksomhed og Thor 
Collection produktserien.

Mål:
Opgaven lød på, at vi skulle præsentere Woodman 
Trading som de er – en professionel møbelfabrikant 
som producerer gode, solide møbler.

Format:
Produktkatalog: 8-siders A4 katalog.
Profilbrochure: 4-siders A4 brochure.

Ansvar:
Opgaven lå på mine skuldre hele vejen igennem, både 
ift. bestemmelse af format og valg af farver og typografi, 
med min arbejdsgiver som kvalitets- og fejltjek.

Ps
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Typografi & Billedbehandling – Woodman Trading

Lato skrifttype
Bold
Semibold
Semibold italic
Medium

Da deat opgaven ikke var tekstmæssigt 
tung nok til at lave for mange paragraph 

styles., da dette vil gøre opgaven mere 
tidskrævende og dyrere for kunden.



6
Typografi & Billedbehandling – Woodman Trading

Lato
Heavy – 17 pt
Medium – 11 pt

For at spare tid i forhold til opsætningen er  
der blevet lavet typer af grupper, hvor vi har 

en tekstramme og en billedramme, hvor højde 
og bredde varierer. Der er opstillet en object-
style, da vi ikke vidste, hvor mange produkter 

vi slutteligt ville ende op med.
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Typografi & Billedbehandling – Woodman Trading

Billedredigering:
Alle billederne som vi modtog i forbindelse med  
opsætningen skulle korrigeres og fritlægges – nogle 
mere end andre.

Det viste eksempel viser vores forløb med billederne, 
hvor der var glas i.

Fritlægningen er blevet udført med pen-tool ved 
samtlige billeder.

Original Efter clone-stamp healing

Efter markering af 
området blev det udfyldt 

med en opacitets- 
gradient, som skulle 
simulere reflektioner 

i glas.

Efter clone-stamp healing
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Typografi & Billedbehandling – Woodman Trading

Fritlagt version Færdigt billede i katalog

Med gradient-værktøjet i CameraRaw i Photoshop, blev lyset jævnt på 
møblet, så det gav et roligt og visuelt appellerende udtryk
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Grafisk design og Grafisk produktionsforståelse – Fasai Massage

Projekt:  Fasai Massage 
branding og skilte

Opgavebeskrivelse:
Vi blev kontaktet af indehaveren af Fasai Massage, så vi kunne 
løfte udseendet på hendes visuelle profil.

Mål:
Udover at producere en brochure og nye visitkort, skulle vi også 
designe et nyt gavekort, og binde udseendet sammen til en ny 
visuel profil, hvorefter der også skulle produceres skilte til brug 
på udvendig facademur.

Delelementer:
Visuel profil: Visitkort, gavekort (4-sidet A6), A5-flyer samt logo.
Øvrige elementer: Vinduesfolie samt skilte i div. størrelser.

Ansvar:
Min arbejdsgiver overså hele projektet, men ansvaret lå hos 
mig, i forhold til at bestemme det endelige udtryk, som skulle 
være en blanding imellem thai og dansk designudtryk.

Id Ai Ps

Fasai Massage · Fynsgade 58 · 7400 Herning · Tlf.: 2868 6600 · www.fasaimassage.dk

Følg os på Facebook
Fasaimassage

Forkæl dem du holder af  
med et gavekort til massage.

Vi tilbyder også firma-aftaler  
til alle typer virksomheder.
Kontakt os for et uforpligtende 
tilbud.

AFSTRESNING
FORKÆLELSE
VELVÆRE

Book din tid online på:  
www.fasaimassage.dk

Åbningstider:
Man-fredag 08.00-21.00
Lørdag 08.00-18.00 
Søndag Lukket

Fasai Massage · Fynsgade 58 · 7400 Herning · Tlf.: 2868 6600 · www.fasaimassage.dk

Jeg tilbyder massage i 60 minutter for kun 400 kr. 
Vælg mellem følgende: 
Original thai massage med stræk og god bearbejdning af muskler
Urteterapimassage · Massage til børn og gravide · Fodmassage 
Sportsmassage · Hoved-, skulder-, nakke- og rygmassage  
Hotstone massage

– og for kun 350 kr.
Oliemassage – en blid massage med fokus på ro og velvære

Til dig på farten tilbyder jeg også 30 minutters behandlinger.

Jeg tilbyder også par-massage, hvor den enkelte naturligvis 
kan vælge sin egen behandling.

Book din tid online på:
www.fasaimassage.dk

Færdigt resultat – trykte materialer
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Grafisk design og Grafisk produktionsforståelse – Fasai Massage

Designelementer:
Kunden ønskede at benytte sig af en thailandsk  
designlinje, men da der er et meget eksposivt 
visuel, vil danske kunder være i risiko for at blive 
afskrækket fra at besøge klinikken. Jeg besluttede 
derfor at kombinere det minimalistiske danske 
designvisuel med det thailandske, for at få det 
bedste af begge verdener, og få det til at passe 
bedre ind i det danske gadebillede.

Til navnetrækket benyttede vi en standard klassisk 
serif typeface, som harmonerer med en moderne 
sans serif typeface som Montserrat, med stjernen 
fungerende som symbolik for orkidéen, i en 
behagelig cremefarve, som harmonerer med den 
frodige grønne og den magenta/lilla farve fra 
blomsten. det hele kombineret med sort og hvid 
giver et moderne, afdæmpet og stilrent udseende.

Moodboard:

Montserrat
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Logo, høj – til brug på vertikale medier

Logo, bred – til brug på horisontale medier

Kunden ønskede at være en del 
af designlinjen, for større  
nærvær og tryghed hos 
slutbrugeren. Dette billede var 
desværre i for lav opløsning, 
så jeg besluttede med i samråd 
kunden at tage nye billeder.
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Grafisk design og Grafisk produktionsforståelse – Fasai Massage

Workflow:

Id

Opstart
Vi modtager opgaven samt 
en beskrivelse af, hvad vi 
skal benytte i forbindelse 
med designet. 

Praktisk
Min arbejdsgiver sikrer 
målene på vinduer, som 
skal have vinduesfolie, 
samt størrelsesmål på 
skilte, der skal udarbejdes.

Moodboard
Research-arbejdet  
påbegyndes og et  
moodboard udarbejdes.

Der bliver ikke brugt tid på 
skitser, for at gøre arbejdet 
billigere for kunden. Alle 
layouts udarbejdes direkte 
i samarbejde med min 
arbejdsgiver.

Opsætning – 1
Opsætningen af de trykte 
materialer påbegyndes – 
billedmaterialer indhentes 
og behandles.

Da det konstateres at 
tilsendte billedmateriale ikke 
er gangbart ift. til-strækkelig 
ppi i tryk (300) aftales en 
fotosession med kunden. 

Photoshoot
Med eget kameraudstyr 
møder jeg kunden i 
klinikken og tager de 
fotos, der skal bruges til 
materialet, samt nogle 
alternativer til brug i videre 
markedsføring, skulle dette 
blive aktuelt.

To do Inspiration
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Grafisk design og Grafisk produktionsforståelse – Fasai Massage

Korrektur
Efter opsætningen 
af materialerne var 
færdiggjort, fik kunden en 
korrektur på sit materiale.

Kunden vendte tilbage med 
rosende ord og meget få 
rettelser.

Billedbehandling
Efter fotosessionen blev 
billederne behandlet i 
CameraRaw for at justere 
lys, skygger og hudtone. 
Udvalgte fotos blev 
retoucheret og fritlagt, så 
det kunne benyttes i de 
grafiske materialer.

Opsætning – 2
Rettelserne udføres og vi 
får endelig godkendelse fra 
kunden. 

Logo produceres til brug i 
tryk og på web og sendes 
til kunde. Trykklargøring 
påbegyndes.

Klar til tryk – 1
De trykte materialer  
eksporteres til tryk.

Trykklar PDF
Skæremærker: 3 mm offset
Bleed: 3 mm
Farveprofil: Fogra39

Klar til tryk – 2
Skilte og folier bliver 
produceret med en 
konturstreg.

Trykklar PDF med kontur-
streg i 100% magenta spot
Bleed: 3 mm
Farveprofil: Fogra39

Eksempel på næste side.

PDF

Ps
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Grafisk design og Grafisk produktionsforståelse – Fasai Massage

Book din tid online på:  
www.fasaimassage.dk

Der er ikke skæremærker på 
vinduesfolien, da folien skæres til 
under påsætningen, så det passer 
perfekt til ruden.
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Grafisk design og Grafisk produktionsforståelse – Fasai Massage




