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HOPTIMIST 

Til kernefagligheden Grafisk Design har jeg valgt at lave mit fiktive ma-
gasin til Hoptimist for at vise deres produkter. 



Opgave:
Fremstille et magasin af produkter fra Hoptimist. 

Opgavebeskrivelse:
Jeg ville skabe et stilfuldt blad til de kunder, som 
kunne tænke sig produkter fra Hoptimist.

Research og ide:
Som udgangspunkt tjekke jeg Hoptimist hjemmeside 
for at se alle deres produkter og hente billeder. De 
har mange forskellige produkter og mange af dem 
ved man ikke engang de har, så derfor satte jeg mig 
for, at lave et magasin med dem alle i. Desuden tilfø-
jet jeg plakater jeg selv har designet.  

Program:
Photoshop, Illustrator og InDesign.

Format: 
210 x 210 mm.

Afsender:
Hoptimist.

Modtager:
Modtagerne er en rimelig bred gruppe. Magasinets 
produkter rammer gruppen, som gerne vil have 
noget stilrent, men farverigt til hjemmet, til en over-
kommelig pris.

Målgruppen:
Magasinet henvender sig mest til 16-40 år.

Billeder: 
Billederne er 200-300 ppi.

Udseende: 
Udseendet på magasinet er meget stilrent, enkelt, og 
farverigt, som præsenterer de værdier Hoptimisterne 
står for.

Kvalitetsvurdering 
Det har været en del afprøvninger under processen, 
hvor jeg har fået afprøvet forskellige ideer. Magasinet 
skiller sig ud fra andre, da det er stilrent og farverigt. 
Jeg godt tilfreds med resultatet, og syntes det rammer 
det udtryk, som jeg gerne vil udsende. Det udstråler 
glæde og liv, samt et stilrent design, hvilket er det 
Hoptimsterne står for. Jeg er tilfreds med resultatet af 
magasinet og syntes sagtens det kunne repræsenteres 
til virksomheden.

PROCESSEN



Mindmap og skitser:
Da jeg fik lavet min mindmap, begyndte jeg at tegne 
skitser til magasinet, hvordan jeg regnede med 
siderne skulle se ud. Jeg fik tegnet mange forskellige 
skitser, hvorefter jeg valgte de bedste og overveje om 
siderne skulle se ens ud eller om der skulle være et 
twist på nogen af siderne. Jeg valgte at der godt måtte 
være lidt variation i de forskellige sider. 

MINDMAP OG SKITSER



FONTVALG  OG FARVE

Font:
Jeg har valgt at bruge helvetica til alt mit tekst i 
magasinet. Helvetica har en enkelt og stilrent udtryk. 
Fonten er grotesk og er letlæselig.

GROTESK En skrifttyper uden seriffer.

Farve:
I magasintet er der ikke blevet brugt farver til noget 
af teksten, da billederne/produkterne har farve nok i 
sig selv. 

Teksten i magasinet er sort. Sort symboliserer klasse 
og elegance, hvilket passer godt til det stilrene de-
sign. Den kombinere godt med farver fra billederne.

Billederne er i farve og skaber liv og glæde, samt er 
en god balance til den sorte farve. 

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå 

1234567890

Helvetica regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå 

1234567890



PLAKAT

Opgave:
Fremstille en eller flere plakater til mit magasin. 

Opgavebeskrivelse:
Jeg ville skabe nogle nye lidt anderledes plakater, da 
Hoptimist kun har en plakat i forvejen.

Research og ide:
Som udgangspunkt tjekke jeg Hoptimist hjemmeside 
for at se efter deres plakat.

Program:
Photoshop og Illustrator.

Format: 
A3.

Målgruppen:
Plakaten henvender sig mest til 16-30 år.

Udseende: 
Udseendet på plakaten er anderledes end det Hop-
timist plejer at køre med, men netop derfor tror 
jeg sagtens den vil kunne sælges, da den er meget 
moderne.

Kvalitetsvurdering 
Jeg meget tilfreds med resultatet, og syntes det 
rammer det udtryk, som jeg gerne vil udsende. Det 
udstråler glæde og liv, dog med et lille twist.



PRODUKT
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