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Opgavebeskrivelse
Kunden ønskede sig en brochure som kan spille sammen 
med hendes hjemmeside og på samme måde præsentere 
virksomheden og behandlingerne. Hun har flere ældre men-
nesker i sin målgruppe, som ikke er så gode til at begå sig på 
internettet, brochuren skal primært henvende sig til dem. 

Der skal også indgå en annonce for Forever Living.

Opsætning
Formatet er A5, efter kundens ønske, så modtageren nemt 
kan have brochuren med.

Den er lavet i bredformat for at skille sig ud fra mængden og 
derudover skabe et luftigt design i 2 spalter.

Det er i 2 spalter for at give en behagelig læseoplevelse samt 
gode linjelængder.

Bundmargin er justeret op så den passer baseline griddet.

Baseline grid
Der er brugt baseline grid for at skabe en rolig læseoplevelse. 
Starter ved 17,8 mm, det er justeret så øverst linje går til top 
margin. Linjeafstanden er på 14pt, her af en skydning på 3pt. 

Font
Sans-serif fonten Open Sans er brugt gennemgående i tryksa-
gen for at holde den røde tråd til hjemmesiden.

Brødteksten er 11/14pt, for at gøre det nemmere for ældre 
mennesker.

1

Rubrik
Open Sans Bold

Brødtekst
Open Sans Regular



Styles
Der er anvendt paragraph styles til alt 
teksten og character styles til bestemte 
detaljer. Mange af mine styles er 
baseret på hinanden, således at jeg 
kun skal foretage ændringer et sted, 
det er en meget tidsbesparende. 

Farver
Farvevalget er de samme 2 grønne 
farver som er gennemgående på hjem-
mesiden og i den visuelle identitet for 
at bevare den røde tråd og det bløde 
og imødekommende udtryk.

Uncial
Der er brugt et uncial som går over 3 linjer, så er der ingen 
tvivl om hvor brødteksten begynder. Det giver samtidige blik-
fang og en visuel god detalje. 

Figursats
Figursatsen er lavet for at skab spil og bryde layoutet. Text 
wrappen er på 5 mm.

Eksportering
Jeg hentede et eksport preset fra LaserTryk, samt deres 
farve(ICC) profil til ubestrøget papir (PSO Uncoated ISO12647). 
For at sikre mig at den trykklare fil lever 100% op til deres 
standarder og at jeg får konverteret billederne til den korrekte 
CMYK profil.
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CMYK: 77, 0, 96, 0

RGB: 45, 168, 63

HEX: #2da83f

CMYK: 52, 0, 84, 0

RGB: 142, 193, 77

HEX: #8ec14d

CMYK: 0, 0, 0, 0

RGB: 255, 255, 255

HEX: #ffffff

CMYK: 0, 0, 0, 100

RGB: 0, 0, 0

HEX: #000000



Billedbehandling
Billedet tager udgangspunkt i et eksisterende produkt billede 
fra Forever Living.

Som det første er billedet gjort større ved hjælp af con-
tent-aware tools, så det passer over 2 sider i brochuren. 

Dernæst er damen og produktet retoucheret væk, med  
restamp- og spot healing tool. 

Efterfølgende er produkt billederne fritlagt med enten 
Channels eller select subject.

Produkterne er kontrast og farvejusteret med curves og hue/
saturation, for at matche baggrunden.
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Der er tegnet skygger og genskin med brush, gradient,  
gaussian blur og blending modes. 

Det samlede billede har fået en camera raw justering og en 
lille smule noise filter, for at smelte billedet samme og skabe 
en helhed.

Til sidst er der lagt levels på for at styre sort/hvid balancen.

Kvalitetsvurdering
Jeg er tilfreds med brochuren, som opfylder alle kundens øn-
sker. Designet holder den røde tråd til hjemmesiden, ligeledes 
er layoutet overskueligt og læsevenligt.  
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