
«Søker du et godt og ukomplisert designbyrå, som 

arbeider med alle former for grafisk design og kreativ 

utvikling, da er du kommet til rett sted!»
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Hva kan jeg gjøre for deg?
LOGO

Vis hva bedriften din står for!
 
Visste du at en logo som virkelig representerer 
produktet ditt vil gi deg et forsprang?
 Jeg utformer logoer basert på din bedrifts verdier og leveranser. 
Bli mer synlig for dine kunder og skill deg ut fra dine konkurrenter!
 

LAYOUT

Kommuniser godt med kundene dine!
 
Visste du at dårlig språk og skrivefeil irriterer kundene dine? 
 Jeg setter opp magasiner, brosjyrer og plakater, og bistår med 
tekstarbeid og korrektur. Gi bedriften din et konkurransefortrinn 
med et godt språk! 

LØSNINGER

Øk lønnsomheten! 
 
Visste du at et gjennomtenkt konsept gir bedriften din større 
lønnsomhet? Jeg hjelper deg når du har et produkt du vil 
utvikle, når du trenger råd om markedsføring, sosiale medier og 
konseptutvikling. Gi bedriften din bedre bunnlinje med enkle grep! 
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Design og konsept: Vinje-utgivelser fra Sol-Birg Bobler og Bok     Vinjeaquavit: Jubileumsutgaave og Fyrsteopplag  



Logodesign - visualisert på trøyer 



Logo: Visualisering av logo og eksempler på reklameprodukter 



MØKJUT BIL? Konsept: Fagernes Bilbadeland - skilting, bilprofilering, reklame og mye mer



Magasiner: Layout, fotomontasje, korrekturarbeid



Magasiner: Konsept og layout for hefte om Boeck og Keilhau, 2020



Skilting: Konsept og design av skilting for hytteområde, naturvernområde og boligfelt



Nettsider: Oppsett av nettsider som kunden enkelt kan oppdatere selv



Konsept for profilering av bedriften: Foliering og  bilreklame



Logo: Visualisering av logo og reklameprodukter 



Logo: Visualisering av logo og reklameprodukter  



Utforming av reklameartikler: Roll-up, selvklebende lapper, pakkelapper



Utforming av reklameartikler: Kopper med logo, skilting for Kongevegbedrifter, lokalmat-etiketter
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