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Kristine Nymand

Opgaven
Der skulle fremstilles en række Rollups i stil med Vejdirektoratets employer
branding-linje, de skulle bruges som
udstilling og tiltrække interesserede
studerende på Karrieremessen 2021 i
Aalborg.

Trykt produkt

Format
Roll-up i målene 850 mm x 2000 mm,
med en bleed på 5 mm, samt kant i bunden på 200 mm. Kanten i bunden skal
bruges til oprul i kassetten, således der
ikke vil opstå en kant i bunden. Trykkeriet
som skulle producere Roll-up’en bruger
Fogra39, crop marks og samt en ramme
som følger art boardet på 1 skærefirkant
(udbedt af trykkeriet).

Kernefagligheder
Design
Typografi
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Elementer

Formålet med produktet var at tiltrække
og skabe interesse for Vejdirektoratet
som arbejdsplads.Målgruppen er derfor
yngre mennesker, i begge køn og aldersgruppen 20-30 år, og gerne studerende
der enten søger praktikplads i forbindelse
med uddannelse eller mennesker der lige
straks er færdig med deres uddannelse
som enten ingeniører indenfor flere
retninger bl.a. Miljø- og bæredygtighed,
Vej- og trafik, Byggeri-og anlæg m.fl.
eller maskinmestre, Cand.IT’ere, økonomistyring eller jura.
Formålet er trække tilskuere hen til standen hvor der så vil være medarbejdere til
at tale med dem der kommer for at høre
om Vejdirektoratet som arbejdsplads.

Elementerne her er en fast del i
Vejdirektoratets Employer Branding og
SoMe koncept og skulle indarbejdes i
produktet. Jeg valgte ret hurtigt at bruge
hele logoet da bomærket alene, ikke ville
være en klar nok afsender.

Design

Formål og målgruppe

CMYK 100 56 0 0
RGB 0 97 173

Vi skaber fremtidens
infrastruktur.
Så hvor vil
du gerne hen?

Jeg er med til at sikre, at
Danmarks vejnet udvikler
sig mere bæredygtigt. Det
giver mening for mig.
MICHELLE PETERSEN, FULDMÆGTIG
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Hos os kommer
din karriere godt
på vej.

”Hvis du er ambitiøs, giver
Vejdirektoratet dig mulighed
for at få et stort ansvar og løse
samfundsrelevante opgaver,
mens du opbygger et bredt
kompetenceapparat.”
KRISTIAN, FULDMÆGTIG

” Hvis du er ambitiøs, giver
Vejdirektoratet dig mulighed
for at få et stort ansvar og
løse samfundsrelevante
opgaver, mens du opbygger
et bredt kompetenceapparat.”
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I Vejdirektoratet kommer din
karriere godt på vej.
Så hvor vil du gerne hen?
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Processen

Budskab

Jeg startede med udgangspunkt i et koncept hvor
medarbejderne ”træder” frem og kommer ud til
tilskueren og får fremhævet deres professionalisme
gennem baggrund og beklædning. Denne ide føltes
dog for tung når der er tale om 4 roll-ups i umiddelbar nærhed af hinanden. Derfor begyndte jeg at lege
med teksten samt udformningen af afsender-”footeren”. For at skabe et let, men seriøst udtryk endte jeg
med footeren der forsvinder ned i kassetten, men
med luft på begge sider, så billedet fremstår let.

Budskabet for produktet tager
udgangspunkt i Vejdirektoratets
Employer Branding-strategi, hvor
det skal fremgå at de er: ”Vi er klar
til at afprøve nye innovative idéer,
vi deler viden og er nysgerrige
på hinandens fagligheder.” og at
fællesskabet vægtes højt og gøre
dem til en attraktiv, innovativ og
ambitiøs arbejdsplads.
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Typografi
Valget af font var ikke op til mig
da det var forud defineret af designmanualen. Men gik med Inter
i Bold til både Citat eller footeren,
da de begge skulle printes på farvet eller billede baggrund. Citatet
skal fange ind og er derfor størst
og footeren skal vise afsender og
budskab.
Tagline med versaler for at adskille og markere ejeren af citatet.

Typografi

Tracking af navnet er sat til 20, da
det ellers ville virke meget kompakt og klumpet sammen. Derud
over har jeg arbejdet lidt med
kerning omkring overgangen fra
de hårde og bløde former.
Inter kommer også med mange
forskellige designvalg indbygget
i fonten, som blandt andet muligheden for at gøre r’et tilpasset
til f.eks. rundingen på et g eller
o. Denne har jeg jeg valgt, da
det giver en god ro og flot overgang fra r til det runde bogstav
efterfølgende.

G’et i fonten kan også tilpasses ved
at tilføje en spore, dette har jeg også
fravalgt, da jeg ønskede at bibeholde
rundingen i G’et som afbræk til den
meget 4-kantede stil.

GG

ro ro
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” Er du ambitiøs, får du mulig
hed for at få et stort ansvar
og løse samfundsrelevante
opgaver, mens du tilegner
dig nye kompetencer.”
KRISTIAN, FULDMÆGTIG

”Jeg har mulighed for at
specialisere mig, mens
jeg arbejder med nogle
af de mest spændende
projekter i branchen.”

Færdigt produkt

MICHELLE, FULDMÆGTIG
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” Spændvidden er stor.
Som ny studentermedhjælper
har jeg allerede fået mange
opgaver – både standard
opgaver og mere kreative.”
FREDERIK, STUDENTERMEDHJÆLPER
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” Mit arbejde er med til at
sunderstøtte bedre mobilitet og
trafiksikkerhed for danskerne.
Og selvfølgelig med fokus på
den grønne omstilling.”
CHRISTOFFER, INGENIØR
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Digitalt produkt

Opgaven
Der skulle laves et LinkedIn
opslag som beskriver
Vejdirektoratets anvendelse af
målestationer, så der skulle laves
en infografik over en målestation
samt en medarbejder, så der var
noget dragende indhold fra en
arbejdsdag i Vejdirektoratet. Det
skulle således postes på LinkedIn,
og kunne tiltrække vej-interesserede eller fagligt interesserede i
Vejdirektoratet.
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Kernefagligheder
Grafik & Billedbehandling
Grafisk produktionsforståelse
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Grafik & billedbehandling

Grafik
Jeg brugte templatefunktionen i
Illustrator for at få de rigtige proportioner. Derefter genskabte jeg
alle grundformerne, for derefter at
forenkle og farvelægge. Dog skal jeg
være ret præcis i min genskabelse af
målestationen, da det er til et fagligt
rette socialt medie, og der vil derfor
være fagfolk der kigger på det og
bedømmer om det er korrekt gengivet. Derfor brugte jeg også et billede
ude fra vejene til at tegne efter.
Jeg brugte 2 slag gradienter, samt
mange nuancer af grå for at få den
til at se enkel og lidt livagtigt ud,
uden at den er fotorealistisk.
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Grafik & billedbehandling

Oprindeligt billede

Fritlægning
med pentool

Jeg har brugt Darker color-mode
på jakken for at få det meget kraftige lys fra jakken væk, derudover
har jeg genskabt noget tekstur
på kraven og i hætten således de
ikke brænder ud eller skinner for
kraftigt i forhold til resten af tøjet.
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Grafik & billedbehandling

Da lyset på jakken jo er blevet
dæmpet en del, så vil genskinnet på
hjelmen derfor også dæmpes, derfor har jeg lavet et lag med et farvet
lag med color-mode samt en maske for at trække den neon-grønne
farve ud af hjelmens skygge.

Her har jeg rettet vinklen
på bomærket, da dette
sidder skævt på hjelmen,
jeg har kopieret bomærke
rettet det op med rotation
og skew. Derefter har jeg
brugt content-aware fill på
det skæve bomærke, og
skjult det bag et lag

Dæmpning af lyset bag
øret. Jeg har brugt et
farvet lag og color-mode

Lagpaletten
Færdigt billede
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Grafisk produktionsforståelse

LinkedIn format i landskab er 1200 x 627px for sponsoreret
content og 1200 x 628px for landskabsformat på mobilen, i
enten PNG, jpg eller GIF-format, alt efter produtets udformning.
Jeg anvendte
Ophavsret på billederne: første valget af billedet blev skrottet,
fordi vedkommende var på orlov og kunne derfor ikke spørges
om vi måtte anvende billedet til vores LinkedIn opslag. Der blev
derefter valgt et andet billede af en anden medarbejder, som
havde givet tilladelse til anvendelse af billedet. Vejdirektoratet
ejer rettighederne til alle anvendte billeder.
Jeg skulle derudover følge vores SoMe-retningslinjer som
beskriver typografier, margins og faste elementer.
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Færdigt produkt

Vi holder øje med vejene
Trafikcenteret får data fra mere end
3.000 målestationer hele døgnet

Kameraet kan dreje 360 grader,
og filme vejen i begge retninger
Anlægget drives af en vindmølle
og et solcellanlæg
Vejdirektoratets Trafikcenter
modtager live billeder og kan
følge trafikken tæt hele døgnet
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