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OPGAVEBESKRIVELSE

Vi skal have lavet 16 stk. individuelle forsider til 
Chokoladejulekalender med Ferrero® chokolade, 
der skal ud til de danske magasiner. Forsiderne 
skal inkludere billeder fra de respektive sociale 
medier – en liste med udvalgte billeder og ma-
gasiner er vedhæftet. 

JULEKALENDERENS DESIGN

Julekalenderne er lavet hver især med billeder 
fra magasinernes instagram. Det giver en følelse 
af genkendelighed, glæde og personlighed. Den 
oplevelse de får ved at få julekalenderen, skal 
være den samme som hvis man selv bestiller 
CEWE´s fotoprodukter. Målet med kalenderne 
er at magasinerne vil promovere vores produk-
ter og derved øge vores brand awareness hos 
deres kunder. 

Hashtags´ne er deres egne og er udvalgt til at 
kunne representere dem som virksomhed og 
redaktion. Billederne er placeret i polaroids, 
som er et af vores produkter, samtidig med at 
det har en instagram vibe.
De grønne og røde farver sammen med den 
håndskrevne font giver en festlig julefølelse. 

VALG AF FONTE

Den overskrifts font jeg havde valgt til selve 
julekalenderne, var ulæselig i den størrelse der 
skulle på følgebrevet. Så ud fra 5 forskellige ud-
valgte fonte, fandt jeg frem til at fonten Voltage 
light havde den rette balance mellem person-
lighed og læsbarhed. 

Chokoladejulekalender:
Chokoladejulekalender med indpakkede 
mælkechokoladekugler. 

• Mål: 23,5 x 17,8 x 2,5 cm (b x h x d) 

Priser fra 99,00 kr.

Chokoladejulekalender   
med Kinder® chokolade: 
Chokoladejulekalender med eget motiv og 24 
chokolader fra Kinder®. 

• Indeholder: Schoko-Bons, Bueno Mini og 
Riegel Mini 

• Fås i høj- og tværformat i to størrelser:  
30 x 21 x 3,5 cm og 48 x 36 x 3,5 cm 

Priser fra 169,00 kr. 

Chokoladejulekalender   
med Ferrero Pralinen: 
Chokoladejulekalender med eget motiv og 24 
chokolader fra Ferrero. 

• Indeholder: Ferrero Rocher, Ferrero Küss-
chen og Raffaello 

• Fås i høj- og tværformat i to størrelser:   
30 x 21 x 3,5 cm og 48 x 36 x 3,5 cm 

Priser fra 299,00 kr. Fyld selv julekalender:
Julekalenderen med eget motiv fylder 
kunden selv med enten slik eller andre 
små personlige gaver. 

• Fås i høj- og tværformat i størrelsen: 
48 x 36 x 3,5 cm  

Låger i forskellige størrelser: 

• 16 låger i størrelsen 6 x 6 cm 

• 6 låger i størrelsen 6 x 6,5 cm 

• 1 låge i størrelsen 13,5 x 6 cm 

• 1 låge i størrelsen 13,5 x 10 cm 

Priser fra 199,00 kr. 

Julekalender     
med 25 billeder: 
Fotojulekalenderen har i stedet for 
chokolade personlige billeder bag hver af 
de 24 låger. 

• Fås i høj- og tværformat i to størrelser: 
35.5 x 24,5 cm 42 x 29,7 cm 

• Motivstørrelse på lågerne: 48 x 38 mm 

Priser fra 79,00 kr. 

GRAFISK DESIGN & TYPOGRAFI



NEXT OG OBJECT STYLE

For at gøre processen nemmere, valgte jeg at 
bruge next og object style. Min next style start-
er med den paragraf style der hedder ”over-
skrift” og fortsætter frem til paragraf stylen 
”pris”. Min kæde af paragraph styles placrede 
jeg så i en object style. På den måde har jeg au-
tomatiseret størstedelen af arbejdet. Derefter er 
der individuelle rettelser i de forskellige afsnit.  

ANCHORED OBJECT

Jeg har brugt anchored object til de tilhørende 
billeder. Billedet er anchored fast til starten af 

prislinjen med reference point for Anchored 
Position i venstre side, X Offset: -100mm og Y 

Offset: 43mm. 

FIND/CHANGE

Efter korrektur viste det sig at de punktummer 
der var efter cm skulle væk. Den nemmeste 
måde at gøre det er ved at bruge find/change. 
Jeg indstillede find/change til at ændre alle 
”cm.” med ”cm”. Det samme gjorde jeg med 
mm.


