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GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

OPGAVEBESKRIVELSE
Opgaven består i en ny udgave af et CEWE ma-
gasin for kvartalet fra April 2019. Temaerne til ma-
gasinet er: Forårets anledninger. 

MÅLGRUPPEN
CEWE´s svenske kunder. Magasinet bliver sendt 
med når kunderne køber et produkt. Målet med 
magasinet er at minde kunderne om vores mange 
produkter der gennem deres egne fotos, bevarer 
gode minder i erindringen.

PROCESS

Marketings brochure - CEWE.se

1 møde – opgaven bliver gennemgået Forside  og bagside ideer designes 2 møde – forsidens design udvælges

Forside og bagside sendes til godkendelse Idefasen - nye layouts og temaer Oplæg til layout og temaer laves

Udkast til sidernes rækkefølge3 møde – sider udvælges 4 møde – rettelser og godkendelse til rækkefølge

Tekster sendes til oversættelse Magasinet sættes op i InDesign 5 møde – feedback

Oversatte tekster sættes ind og formateres Rettelser + korrektur Magasin sendes til tryk



GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

EKSPORTERING
Hos CEWE bruger vi SAXOPRINT til print. Derfor 
har jeg fulgt deres PDF preset og eksporteret mit 
magasin gennem den. 

Den indeholder bl.a:



TYPOGRAFI

OPSÆTNING AF DOKUMENT
20 sider, Facing pages, da det er opslag. Formatet er 
148x210. Bleed er sat til 3 mm hele vejen rundt.

Jeg har valgt at anvende Sharik Sans som brødtekst 
i mit magasin. Sharik Sans er fonten som bliver brugt 
i CEWE´s magasiner. Det er en open type font. Den 
findes i 18 snit.

TEKSTFORMATERING

Paragraph styles

Character styles

Baseline grid

Indents and spacing - first line indent, 1 geviert - 12pt

Hyphenation

Baseline shiftTracking - max -30

Text frame options

Unicial instillinger

Text wrap Master pages

Current page numberJustification



TYPOGRAFI

FØR EFTER

UNICIAL & 
TEXT WRAP



GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

OPGAVEBSKRIVELSE
I magasinet var det oplagt at lave flere sammen-
kopieringer, bl.a. den på forsiden. Krav til forsiden
Let, forår, kontakt med motivet. 

UDGANGSPUNKTET
Jeg har brugt 3 billeder til min sammenkopiering af 
forsidens billede. 

LAGSTRUKTUR

1.

2.

1. Fritlægning af rammen – paths

2. Gamle ramme fjernes fra baggrunden

3. Udvidelse af baggrunden

4.  Den nye ramme tilpasses i smart object +  
nyt billede i rammen med path og multiplyoverlay.

SAMMENKOPIERING 



GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

4. 5.

7. 8.

5.  Jeg fjernede mandens mørke rander, rettede 
farver + den gule undertone og fremhævede 
parrets øjne med exposure og hue/saturation

6. Skygger tilføjes

7. Colorize de to krukker

8.  Ekstra plante. Den fritlagde jeg fra et andet 
billede med channels og levels. 


