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Trykt produkt | Typografi & ombrydning

Opgaven:
Opgaven er en fiktiv opgave, og er derfor en 
nyopsætning. Jeg har fundet teksten på go-
ogle, men ændret lidt på den så ikke alle infor-
mationer er ægte.  

Kundekontakt:
Da det er en fikiv opgave har jeg ikke haft kunde- 
kontakt, men har fået feedback fra kollegaer.

Opsætning:
Brochuren er lavet i højformat A5 størrelse. 
Der er 8 sider da sideantallet skal gå op i 4 når 
det skal printes. Det skal printes på en SRA 4, 
dobbeltsidet, beskæres, falses midt på, og 
hæftes.
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Trykt produkt | Typografi & ombrydning

Font:
Jeg har brugt fonten Roboto næsten hele min
brohure igennem fordi den har forskellige vari- 
anter. Roboto er en Sans Serif font der er en-
kel og ren, som er med til at gøre teksten let-
læselig. Jeg har brugt fonten dearJoe 6 TRIAL 
til mine rubrikker for at fremhæve dem. Fon-
ten er en dekorativ font og kan ikke bruges til 
brødtekst. 

Ombrydning:
Jeg har brugt 2 spalter for at brochuren er 
læsevenlig. Jeg har brugt Paragraphstyles da 
processen bliver hurtigere, og teksten er ens 
hele veje igennem brochuren. Jeg har gjort 
brug af mapper for at have et overblik. Jeg 
har brugt Tracking for at undgå floder. Jeg har 
brugt Layers for at kunne holde styr på mit 
dokument. Jeg har gjort brug af figursats og 
tabeller for at give brochuren lidt liv og for et 
bedre overblik.

Andet :
Jeg har lagt fokus på Typografi og ombryd-
ning igennem tekstopsætningen.
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Trykt produkt | Grafisk design

Opgaven:
Opgaven er at lave et design og et layout til en 
fiktiv brochure som er en guide til den første 
skitur i Østrig. Målgruppen er til både familier 
men også til enkelte personer, der vil have en 
skitur til Østrig, men aldrig har prøvet det før.

Process:
Jeg startede med at finde billeder og tekst 
hvorefter jeg lavede nogle skitser inden jeg 
gik igang med opsætningen.
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Trykt produkt | Grafisk design

Design:
Jeg har sørget for at både font, farve og ski-
figuren fra SkiTours logoet går gennem hele 
brochuren for at få en rød tråd. Den blå har jeg 
valgt for at associere til klart vejr med blå him-
mel og frisk luft. Den røde farve på reklamen 
har jeg brugt for at skabe blikfang.

Andet :
Jeg har lagt fokus på grafisk design igennem 
layout af hele brochuren inklusiv reklamen 
hvor jeg har haft fokus på TIFF og  AIDA mo-
dellen.

Programvalg:
Jeg har brugt Photoshop til de brugte bil- 
leder, Illustrator til illustrationer og logoer, samt  
InDesign til typorgrafi og ombrydning.

Kvalitetsvurdering:
Er godt tilfreds med resultatet. Har formået at 
gøre brochuen ren og overskuelig.
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