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Stil & Design

Når du skal have skabt din virksomhed, er det oftest
nødvendigt at få en grafiker/designer til at hjælpe med at
skabe et professionelt udtryk. Hvis du kan vise nogle eksempler på en stil og et design du gerne vil ramme, bliver
du bedre i stand til at forklare, hvad din stil skal signalere
og det kan du spare mange penge på! Timeforbruget
kan blive væsentligt nedsat, når den kreative person ikke
skal gætte sig for meget frem, men får nogle visuelle
retningslinjer af dig.
På denne skabelon skal du skabe en collage, som beskriver
stil og design, sådan som du kan lide det. Klip ud af magasiner, beskriv eller tegn det, du gerne vil ramme. Hvis
du synes, det kreative er svært og du ikke lige kan sætte
ord på hvilken stil du foretrækker, så find nogle eksempler på noget, du synes er flot – en stil, navn eller andet
– noget der signalerer det, du gerne vil udtrykke. Denne
proces vil hjælpe dig til, at den kreative person bedre kan
finde dit helt specielle udtryk.

Tænk over ...
Design, stil, skrifttyper, logo og materialer der kan
understøtte det, du gerne vil signalere. Det kan være
både til logo, brochure, skiltning, website, indretning, ydre
design af produkt, etiketter, emballage osv.
•

•

Hvis du vil sælge et fysisk produkt, så sæt billeder ind
af produktet. Og gerne stikord og billeder/udklip, der
signalerer den stil, du gerne vil have dit produkt skal
udtrykke.
Hvis du vil fremstille et fysisk produkt, så prøv at
tegne og klippe billeder ud af noget, der minder om
det, eller noget, der har en stil/design, du gerne vil
udtrykke.

•

Hvis du vil starte en forretning/klinik/restaurant
etc., så tegn og klip billeder ud af stilen, du gerne vil
ramme, fede steder du har set, brug gerne
farveprøver etc. Du kan også lave små plantegninger
af indretningen osv.

•

Hvis du vil sælge viden og rådgivning, så tænk over,
hvilken stil og hvilket signal dit markedsføringsmateriale, website o. lign. skal have.

Signalord
Skriv stikord omkring hvad du vil signalere, fx: tryghed,
kreativitet, kvalitet, livsglæde, leg, fortrolighed etc. Det
vil alt sammen være til stor hjælp for de kreative personer
til at tune sig ind på dine ønsker.
Firma-, domæne- og produktnavne
Hvis du har en god idé til et firma- eller produktnavn,
er det vigtigt at undersøge retten til det, så tidligt som
muligt i din proces.
Det er frygteligt ærgerligt at have brugt en masse penge
på en designprofil o.a., hvis navnet er registreret som
varemærke og derfor beskyttet af andre.
Domænenavnet til din hjemmeside skal du også undersøge, om det er frit inden du tager en endelig beslutning
om navn.

Farver
Sæt farver ind i farvekortet og prøv at holde dig til så
få farver så muligt, for mange farver vil nemt sende et
forvirrende signal.
Tænk over hvad forskellige farver signalerer for dig. Fx
oplever mange:
• Mørkeblå, hvide og grønne nuancer som seriøse.
• Creme, bordeaux, mørkegrøn og guld som eksklusive.
• Stærke farver som blå, aqua, røde, orange, gule nuancer
kan signalere det sporty, energi og drive.
• Sort/hvid kan vise et enkelt grafisk univers eller et
moderne udtryk.
• Pasteller et mere omsorgsfuldt eller legende univers.
• Naturnuancer fx støvede grønne, sand og jordfarver
kan signalere det sunde og naturlige eller fx økologi.
• Og så kan du selvfølgelig spille på interessante
kontraster for at understrege et budskab osv.

