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Vision

Lad os skabe et sted* som tilbyder** mindfulness og sund mad på en
æstetisk måde. Vi designer en atmosfærisk pause, bruger masser
digitale virkemidler der udfordrer den højtidelige gængse meditationspraksis, giver mulighed for uforpligtende at tilvælge meditation
med andre i hverdagen***, producerer minimalistiske salgsprodukter og giver convenience tilbud der hjælper individet til at navigere
bedre i en kompleks og travl digital verden****. Personlig sundhed
bliver dermed nemmere, friere og sjovere.

*

Et sted er en lokalisationskoordinat vis spatiale afgræsning har fået tilført en emotionel tilhørsværdi eller ligefrem en følelsesmæssig forstærker.

**

Helt præcist skal vi forenkle, tilgængeliggøre og kombinere.

*** Modsat en omfattet stress-redningsplan, vil vi give et valg og plads til en personlig afvejning af tid og involvering. Vi vil imødekomme folk, som vil mediere med andre.

**** Den deltagende bliver forført til at meditere og samtidig modtage refleksionspotentiale som vedgår brugen af

digitale produkter. Særligt forebyggelsen af stress, koncentrationsbesvær, søvnmangel og forstyrrelser. Vi vil
ikke skælde teknologien ud, men tværtimod implementere den på en sund måde.
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Logo

Alternativt logo

Begrænset plads
Hvis det klasiske logo ikke
kan være der pga. pladsmangel vertikalt og skal placeres på en aflang flade,
bruges dette alternative
logo. Det består af en fed del
og en tynd til.
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Logo - Varianter
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Logoet med grøn prik
bruges særskilt til
cafédelens koncept
og produkter.

Logoet i en blå cirkel.
Logoet findes sekundært også med sort
og hvid cirkel.

Dette er den primære
styling: En mørkeblå
flade [petrolium] med
fritlagt hvidt logo på.

Almindeligt sort og
fritlagt logo.

Logo - Brug og afstand
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! Brug filerne, hvor afstanden er inkorporeret og skalér med
låste proportioner. Det gælder både kvadrat og cirkel.

Logo - Primær stil
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Fonte
Den primære skrivefont er Volkart som findes
i 18 variationer. Skriftstørrelsen varrierer men
størrelser for printdesign er angivet nedenfor.
Forholdet mellem størrelse og styling grundlægger guiden for al grafisk design som bliver lavet fremadrettet. Logofonten og andre
fonte er angivet senere i designguiden, men
anvendes som udgangspunkt ikke i skriftlayout. På højre side er angivet en alternativ
serif-font.

Volkart ExtraBold, 30 pkt. - 1-5 ord
Længere rubrik - Volkart ExtraBold, 20 pkt.
Sekundær rubrik- Volkart ExtraLight, 16 pkt.
Brødtekst rubrik - Volkart Bold, 11 pkt
Brødtekst - Volkart Regular, 11 pkt. Venstrejusteret og ingen reguleringer af glyffer, bredde
og mellemrum. Dog er der en særligt indstillet
orddelings-algoritme. Efter ansnit: 2 mm. Hvis
muligt 1-2 spalter.

BILLEDTEKST - VOLKART BOLD, 9 PKT., VERSALER,
VENSTRESTILLET. BRUGES UNDER ALLE BILLEDER
OG MODELLER. 4 MM . AFSTAND TIL BILLEDE.
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Fontjustering
Linjeafstande
For alle skrifter er linjeafstanden større end
skriftstørrelsen. Brødtekst: 16 pkt. Længere
rubrik: 24 pkt. Sekundær rubrik: 20 pkt. Billedtekst: 12 pkt.
Brødtekst
Brødtekst skrives som udgangspunkt med
Volkart. I enkelte tilfælde - særligt til print kan man bruge EB Garamond (se nedenfor).
Glyffer og kant
Til særlige tekster, hvor der er masser tid til
redigering, kan der benyttes lige kantjustering. Som udgangspunkt justeres med 5%
som øvre og nedre grænse og 100% som
foretrukne.

figur rundt omkring som gengangsobjekt. Firkanten laves her mindre en skriftstørrelsen
og placeres nederst på skrivelinjen. Skrifttypen for firkanten er Arial.
Webfonte
På web bruges nogle andre fonte. Helvetica erstatter både rubriktekst ogbrødtekst.
Enkelte steder ved længere tekststykker
(f.eks bloggen) bruges EB Garamond. Ved
webtekster gælder, at de som regel styles lidt
større end her i kataloget.
Brødteksten på web er 15 pkt. med 22 pkt. linjeafstand.
<H>-rubrikker går som følgende: 30 / 24 / 20.
Ovenstående skriftstørrelser kan ændre sig.

Bullets

■ Punktlister laves altid med firkanter. Firkanten bruges også i tagline og bruges som

Alternativ serif-font
Citatboks mv - Eb garamond, 20 pkt.
Brødtekst rubrik - EB Garamond Bold, 12
pkt - Printmateriale mv.
Brødtekst - EB Garamond Regular, 12 pkt.
- Printermateriale mv. Linjeafstand: 16 pkt.
Bruges i tilfælde, hvor der skal være letlæseligtekst eller hvor der skal tilføjes et gammeldagsæstetisk element.
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Flap og gradient
Flap
Flappen bruges til navigationsangivelser
samt som logobaggrund diverse steder (se
øvers på denne side). F.eks. på film. Den kan
også bruges til numre, sidenumre og ikoner.
Enten sættes den ind på øverste kant eller
alternativt også på sidekant. Der er lavet færdige flapper og en redigeringsfil som bruges
til nye specielle versioner.
Gradient
Særlige steder sættes et hvidt logo ind på
en gradient overflade som i den ene ende
er hvid. På den måde skabes en kunsterisk
effekt (se til højre >>)

Primær fontstyling
Primær

Sekundær

Volkart, ExtraBold, Negativt rum: Hvid font på
mørkeblå flade. Centreret. Variabel størrelse.

Volkart, ExtraBold, Negativt rum: Petrolium på
hvid baggrund. Centreret. Variabel størrelse.

En sund pause

En sund pause
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50-procent-princippet

LOGO ER SKALERET EFTER
25%-PRINCIP

50%

Der skal arbejdes med at
få så meget tom flade ind i
designet (empty space) som
muligt. Derfor bruges dette
princip om 50% som refererer til, at brødteksten (og
andre tunge elementer) først
starter 50% nede ad siden,
hvis dette er muligt. Herefter
justeres margener, størrelser og placering optisk. Husk
at flugte elementer vertikalt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras nec ligula risus. Nullam
luctus turpis a ornare feugiat. Cras ut suscipit nibh. Donec est arcu, hendrerit sit amet
suscipit in, pretium sit amet turpis. Etiam
malesuada ligula nec consequat maximus.
Morbi mattis felis sed maximus fermentum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras nec ligula risus. Nullam
luctus turpis a ornare feugiat. Cras ut suscipit nibh. Donec est arcu, hendrerit sit amet
suscipit in, pretium sit amet turpis. Etiam
malesuada ligula nec consequat. Etiam
malesuada ligula nec.
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Typografikatalog
Der er lavet et typografisk katalog der oplister alle fonte som bruges til de kunsterniske produktioner såsom plakater. De kan også
bruges til opslag på sociale medier e.l.. Se udsnit nedenfor! Som
hovedregel må disse typografier kun bruges, når der er tale om en
særskilt platform eller produkt, hvor Mind Food som afsender ikke
behøver at være tydeligt prioriteret. Nanvetrækket ”mind food” må
aldrig skrives med disse fonte (logofilerne skal anvendes).
Yderligere er angivet, hvilken font logoet er opsat med (bodoni).
Den bruges udelukkende i logoet. Derefter er der en personlig
håndskrift (DUH), som bruges på samme måde som skrifttyperne i
typografi-kataloget.

Meditation ger bevidstheden og sundheden
_$ULRQ7\SHIDFH1RUPDO

Meditation ger bevidstheden og sundheden
_$ULRQ7\SHIDFH$OW1RUPDO

Meditation øger bevidstheden og sundheden
_$VWUROLJKW1RUPDO

Meditation
ger
bevidstheden
og
sundheden
Bodoni MT Regular, Logo font
_$XJXVWLD1RUPDO

Medi
DUH Regular, Main low-fi font, Personlige font
_%DNHU6WUHHW)ORXULVK1RUPDO
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Meditation
_%DNHU6WUHHW6ZDVK1RUPDO

Multiplicer-effekt

Petrolium light, Multiplicer 90% opacity,
Længere rubrik [+centreret og hvid]
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Farver
Designfarver

MAJORELLE
100-90-0-20 / 35-44-119

MAJORELLE LIGHT [BRUGES PÅ TEKST / SMÅ OBJEKTER]
100-90-0-0 / 39-52-139

SNOW
0-0-0-0 / 255-255-255

CLOUD
35-0-0-0 / 175-223-249

KUL
50-50-50-100 / 0-0-0

LIME
50-0-100-0 / 149-193-31

GREY40
0-0-0-40 / 178 x 3

50GREY NAVIGATION
0-0-0-50 / 157 x 3

GREY80
0-0-0-80 / 87 x 3

SOFT RED - CONTRAST COLOR
0-75-60-0 / 235, 94, 87

Short cut

Petrolium:
CMYK / RGB: 100-90-0-20/0 / 35-44-119
Hex: #222c77 / #27348a
Pantone uncoated: BLUE 072 u
Pantone coated: 2738 c
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Produktfarver

FEUILLE
90-0-100-30 / 0-124-47

MAROQ
100-0-12-49 / 0-99-130

APPELSIIIN
0-54-100-0 / 241-138-0

LIME
50-0-100-0 / 149-193-31

CANDYFLOSS
10-45-0-0 / 226-165-202

CLOUD
35-0-0-0 / 175-223-249

SUNFLOWER
0-20-100-0 / 255-204-0

VITAMINER

KALORIELET

PROTEINRIG

OMEGA 3

ANTIOXIDANTER

FRUGT / LYCOPEN

FIBRE / KLOROFYL
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Artikel layout
Hjernen skal trænes
som dine andre muskler
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras nec ligula risus. Nullam luctus
turpis a ornare feugiat. Cras ut suscipit nibh.
Donec est arcu, hendrerit sit amet suscipit in,
pretium sit amet turpis. Etiam malesuada ligula
nec consequat maximus. Morbi mattis felis sed
maximus fermentum.

tortor felis, vulputate at ullamcorper a, dignissim nec odio. Donec quis magna in risus maximus aliquet ut in neque. Donec quis arcu eros.

Donec nec tincidunt nibh

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus

Mauris id elit a libero luctus faucibus sed non
est. Ut tortor felis, vulputate at ullamcorper
a, dignissim nec odio. Donec quis magna in
risus maximus aliquet ut in neque. Donec quis
arcu eros.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Cras mattis, massa porta rutrum tristique, nulla
risus efficitur erat, vitae placerat arcu nulla ac
nisl. In hac habitasse platea dictumst. Proin
nulla augue, tincidunt id lacus quis, pulvinar
venenatis odio.
Cras lacinia neque non aliquet auctor.
Praesent vel ipsum maximus lectus imperdiet
venenatis. Ut tortor felis, vulputate at ullamcorper a, dignissim nec odio.
Donec nec tincidunt nibh. Quisque orci velit,
sodales ut tincidunt ac, varius quis leo. Mauris
id elit a libero luctus faucibus sed non est. Ut
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Cras ut suscipit nibh. Donec est arcu, hendrerit sit amet suscipit in, pretium sit amet turpis.
Etiam malesuada ligula nec consequat maximus.
Morbi mattis maximus fermentum.

Malesuada fames ac turpis egestas. Cras mattis,
massa porta rutrum tristique, nulla risus efficitur erat, vitae placerat arcu nulla ac nisl. In hac
habitasse platea dictumst. Proin nulla augue,
tincidunt id lacus quis, pulvinar venenatis odio.
Consectetur adipiscing elit. Cras nec ligula risus.
Nullam luctus turpis a ornare feugiat.

Tagline og slogans
Tagline

MEDITATION

■

MOBILFRI CAFE

■

FRESH FOOD

Tagline, simpel og forkortet

MEDITATION

■

CAFE

■

CAFE

■

TAKE AWAY

Tagline, mindste

MEDITATION
Hoved slogan

MENTAL BRÆNDSTOF
Andre kampagneslogans
Digitalt pusterum

Dit mentale fitnesscenter

En pause på vejen

Næring til krop og sind

Meditation uden hokus pokus

Pause og sund mad

Meditation helt nede på jorden

Vil du være her?

Meditation når du vil
Et sted at være

<< Rubrik: EB Garamond, Semibold, 22 pkt / 24 pkt linjeafstand. Brødtekst: EB Garamond, Regular, 13 pkt / 17 pkt linjeafstand, Afstand efter 2 mm. Brødtekst rubrik: EB Garamond, Semibold,
13 pkt / 17 pkt linjeafstand, Afstand før 5 mm, Afstand efter 2 mm.
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Ikoner, Meditation

Ikoner - 4 kategorier

MF_ESKAPISME BLAA CIRKEL.EPS

MF_KOGNITION BLAA CIRKEL.EPS

MF_GROUNDING+ANTI
STRESS BLAA CIRKEL.EPS

MF_MENTAL+PSYKOLOGI
BLAA CIRKEL.EPS

MF_DIGITAL RO+MOBILFRI
ZONE BLAA CIRKEL.EPS

MF_LETTE STRAEK BLAA
CIRKEL.EPS

MF_EXPRESS BLAA CIRKEL.EPS

MF_OPLEVELSE BLAA CIRKEL.EPS

MF_AANDEDRAET BLAA
CIRKEL.EPS

MF_KROPSBEVIDSTHED
BLAA CIRKEL.EPS

MF_VISUALISERING BLAA
CIRKEL.EPS

MF_DUFT BLAA CIRKEL.EPS

MF_ABSTRAKT FORESTILLING BLAA CIRKEL.EPS

MF_MUSIK BLAA CIRKEL.
EPS

MF_LYD BLAA CIRKEL.EPS

MF_STILHED BLAA CIRKEL.EPS

MF_LYSEFFEKT BLAA CIRKEL.EPS

MF_FLOW BLAA CIRKEL.EPS

MF_FORESTILLING BLAA
CIRKEL.EPS

MF_BEROERING BLAA CIRKEL.EPS

MF_SAMVAER BLAA CIRKEL.EPS

MF_EVENT OG FAMILIE
BLAA CIRKEL.EPS

MF_LYS-KREATIVT MILJOE
BLAA CIRKEL.EPS

MF_BUSINESS BLAA CIRKEL.EPS

MF_FILOSOFI BLAA CIRKEL.EPS
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MF_PAUSE BLAA CIRKEL.
EPS

MF_STAND BY BLAA CIRKEL.EPS

MF_GLAEDE OG SELVVAERD
BLAA CIRKEL.EPS

MF_DEPRESSION BLAA CIRKEL.EPS

MF_BALANCE BLAA CIRKEL.EPS

MF_VIDENSKAB BLAA CIRKEL.EPS

MF_REFLEKSION BLAA CIRKEL.EPS

MF_SMARTPHONE BLAA
CIRKEL.EPS

MF_SOLLYS BLAA CIRKEL.
EPS

MF_SOEVNFORBEDRING
BLAA CIRKEL.EPS

MF_HJERTE BLAA CIRKEL.
EPS

MF_HELBRED BLAA CIRKEL.EPS

MF_KARDIOGRAM BLAA
CIRKEL.EPS

MF_OPLADNING 1 BLAA CIRKEL.EPS

MF_OPLADNING 2 BLAA CIRKEL.EPS

MF_DIGITAL+WIFI BLAA CIRKEL.EPS

MF_MAAL BLAA CIRKEL.EPS

MF_AUTOPILOT BLAA CIRKEL.EPS

MF_NUTID BLAA CIRKEL.EPS

MF_FORSTYRRELSE BLAA
CIRKEL.EPS

MF_TID BLAA CIRKEL.EPS

MF_TEMPO BLAA CIRKEL.
EPS

MF_UDRAAB BLAA CIRKEL.EPS

MF_MEDITATION BLAA CIRKEL.EPS

MF_FORDOEJELSE BLAA
CIRKEL.EPS
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Ikoner, Café
Ikoner, Navigation

MF_CAFE BLAA CIRKEL.EPS

MF_ TAKE AWAY BLAA CIRKEL.EPS

MF_BESTIK BLAA CIRKEL.
EPS

MF_AESTETIK BLAA CIRKEL.EPS

MF_ARBEJDSMILJOE BLAA
CIRKEL.EPS

MF_PLANTE BLAA CIRKEL.
EPS

MF_PROTEINRIG BLAA CIRKEL.EPS

MF_SUND MAD BLAA CIRKEL.EPS

MF_SUNDHED BLAA CIRKEL.EPS

MF_FIBERRIG BLAA CIRKEL.EPS

MF_TO GO BLAA CIRKEL.EPS

MF_DOORHANGER BLAA
CIRKEL.EPS

MF_AFKOBLING BLAA CIRKEL.EPS

MF_KONTAKT BLAA CIRKEL.EPS

MF_BETALING BLAA CIRKEL.EPS

MF_GAA TIL BLAA CIRKEL.
EPS

MF_PIL BLAA CIRKEL.EPS

MF_TELEFON BLAA CIRKEL.EPS

MF_UDFYLD SKRIV BLAA
CIRKEL.EPS

MF_WEB BLAA CIRKEL.EPS

MF_INDIVID BLAA CIRKEL.
EPS

MF_LANCERING BLAA CIRKEL.EPS

MF_ADRESSE BLAA CIRKEL.EPS

MF_BOOK BLAA CIRKEL.EPS

MF_CYKLUS BLAA CIRKEL.
EPS
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MF_MOTION BLAA CIRKEL.
EPS

MF_CYKEL BLAA CIRKEL.EPS

MF_DIFFUSER BLAA CIRKEL.EPS

MF_ESKAPISME BLAA CIRKEL.EPS

IKON_HJERNE BLAA.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
KAKAOBØNNE.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
OPHÆLDNING.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
POUR OVER KAFFE.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
TEBLADE.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
TEMPERATUR.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
ESPRESSOMASKINE.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
KAFFEBØNNER.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
KAFFEKVÆRNER.EPS

MF_KAFFEIKONER_SORT_
ESPRESSO STAMPER.EPS
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Ikoner, Kaffekort

MF_KAFFEIKONER_SORT_
KAFFEPLANTE.EPS

Bærende ikoner

MF_DIGITAL RO+MOBILFRI
ZONE BLAA CIRKEL.EPS

Linjer, pile og ender
Almindelig linje, 5 pkt., Petrolium light / Hvid, Afrundet.
Alternativ tyndere linje: 2 pkt.
Ender på streg
Buerne på en streg skal
være afrundede med IDs
indbyggede funktion. Se evt.
pile.

Satans Ornament, 5 pkt.,
Petrolium light, Afrundet,
Skaleres proportionalt.

Der bruges pile i samme
stregtykkelse (5 pkt). Selve
pilehovedets kanter er afrundet men linjens start er kantet.

Kreativ linje skiller som frit
kan bruges, hvis der er masser plads og fri plads. Er
sammensat af to slag linjer.

Citationstegnet bruget kreativt ved at gøre det dobbelt
så stort med uncial-funktionen. Kun med Volkart-fonten.
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”

Vi udskiller 80% af kroppens affaldsstoffer, gennem vores vejrtrækning.

Bokse, formater og hjørner
Runde hjørner, diagonallinjer og kontrapunktum.
Som udgangspunkt sættes tekst op på farvet flade,
hvor den blå går helt ud til
kant. Der kan så tilvælges en
eller flere af disse styilinger:
Runde hjørner på 3 mm. Kontratfarve punktum. Diagonalmarkering af facts; 2 pkt.
Placeres optisk diagonaly.

Vi udskiller 80% af kroppens
affaldsstoffer, gennem vores
vejrtrækning.

3:2-format.
For at opnå ensartethed i billedbeskæringer bruges altid
et 3:2 beskæringsforhold.For
at opnå minimerede billedfiler er her 3 forudindstillinger
som bruges til pixelgrafik i
Photoshop:
Header: 1200x800.
Stor: 1000x667.
Mellem: 750x500
Mindre: 600x400.
FB kvadrat: 800x800
FB rektangel: 1024x512
Satans ornament. Dette er
en anden mulighed for at
style tekster. Til mindre tekst,
Petrolium light, Centreret.

Vi udskiller 80% af
kroppens affaldsstoffer,
gennem vores
vejrtrækning.

25

Verbal identitet
Den verbale brand-identitet er en af de største faktorer til at tilføje følelse
Den verbale identitet for Mind Food er en
sammentrækning af to ord som bygger på en
metaforisk og associerende strategi. ”Mind”
refererer til vores mentale kapacitet iform af
hjernen og tankekraften, mens ”food” refererer til føde og mad. En samtrækning der
gerne skal lede tankerne på ”mental brændstof” eller næring til hjernen. Dette skal kommunikeres i både navnetræk, tagline og
visuel identitet.
Mind Food skrives med små bogstaver uden
nogle kapitaler overhovedet. Dette skal give
en følelse af simplicitet.

mind food
hjerne

mad

kognition

føde

tanker

næring

hjernemad
mental brændstof
Sund velovervejet mad

Navnetrækket er designet for at skabe harmoni, da begge ord består af 4 bogstaver
og kan udtales forholdsvis nemt. Ordene er
engelske men er velkendte i de flestes hverdag i Danmark. Dette vil tilføje den verbale
identitet et mere moderne og internationalt
præg.

Auditiv identitet
Musik fylder meget i Mind Foods koncept. I
cafeområet og til meditationer spilles musik
som har forksellige fukntioner. Overordnet er
funktionen at skabe ro og afslappethed. Men
lydene kan også have andre funktioner. F.eks.
lyttende meditation som udfordrer høresansen med forskellige lyder. Et andet eksempel
er koncentrationsøgende funktionel musik
i cafeen. Som dagen når sit midtpunkt, må
musikken gerne intensiveres en smule og få
26

et højere pitch, for derefter at nedtone i løbet
af eftermiddagen. Dette er en konceptmæssig taktik. Inspirationskilden er Focus@Will
som bruger viden om hjernebølger til at øge
koncentrationen hos den lyttende. Der er
udviklet specielle spillelister til Mind Food.
Udendørs spilles også musik i et forsøg på at
få stemningen ud ad døren og vække nysgerrighed på en kunstnerisk måde via en udendørs højtaler.

Nasal identitet
Der er udviklet en særlig duft til lokalerne som
bredes via to etablerede forstøvere. Disse
forstøvere giver også en visuel effekt. Det
er en særlig beroligende duft, som vækker
appetit og virker afslappende. Den består af
appelsin og cedertræ. Der kan benyttes Rituals Happy Buddha som subsitut for denne.

og værdi, man tillægger det. Vi bruger derfor
duft for at skabe den helt rigtige stemning af
ro og velvære. Derudover er den mere kraftige stimulans og dyrkningen af denne inspireret af saunagus.

Til oplevelsesmeditation kan der sammensættes forskellige dufte, hvis en meditation vil
bruge duft som virkemiddel. Der er indhentet
en større liste med æteriske olier og deres
egenskaber. Disse egenskaber er: afspændende, stimulerende, opfriskende, rensende,
sensueliserende og afslappende. Duften i et
rum bidrager meget til den mentale følelse

AWW220

BOOK ALLEREDE NU !

MENTAL BRÆNDSTOF

• Opvågning

• Yin yoga

• Rolige øvelser

Dette er en slags sekundært moodboard (kaldet ”Tech Screens”, som skal give et videnskabeligt, infografisk og digitalt touch. Denne
stil bruges til at forklare samt give stemning
til de forskellige kategorier både i markedsføring og på skærme i selve cafeen. Grafikken tilføjes et lag motion graphic, så det virker
endnu mere dynamisk. Denne loopes i afspilningen, så der opstår et bevægende billede.
F.eks. bruges det ved mobilskabet i indgangen. <<

MEDITATION - CAFE - TAKE AWAY - SHOP
NEON95

MF8795

VR88475

SY6667

DUH778

MF4408

0784

35 MIN.

MORGEN / FYRAFTEN

Aktiv meditation

MF11187

06985400

MF887

CC6546

S55T

4400458

MFMF7456

IFH26

• Afspænding

• Blodomløb

• Smidighed

• Stræk

UUB7

MEDITATION NR. 001

Skærme og interfacedesign
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Visuals til video

Streggrafik
Disse grafikker animeres
til langsomme bevægelser
som projekteres på væggen og skaber en stemning.
Samtidig følger de farver
og stil for den resterende
designguide og binder stilen
sammen. De kan eventuelt
også bruges i andre sammenhænge.

Video
Disse ringe bruges i videoer til markedsføring. De kan også
bruges andre stederog er et gennemgående element. De
bevæger sig i et animeret loop. Derudover animeres der med
ikonerne og der er lavet en dynamisk motion graphic af Mind
Food logoet.
Tekst-animationerne introduceres med preset: Randon Fade
Up i After Effects.
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Illustrationer - Swing
I markedsføring af elektroswing-fredage bruges en
række gammeldags illustrationer og video af dansende
mennesker og fabeldyr.
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Mønstre
KONTRA
ORANGE
0-80-100-0
56-58-63

<< KREATIVE DAGE

KAMPAGNER >>
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PRIMÆR

Mind Food Produkter
Tekstilprodukter og meditationsudstyr
Mind Food har udviklet en række produkter til en shop. Særligt tekstilprodukter. Herunder
t-shirts, muleposer og meditationsudstyr. På alle produkterne skal den visuelle idenitet selvfølgelig videreføres. På meditationsudstyret blåver påsyet nedenstående mærke, ligesom de
kommer i ryggen på t-shirts. Tekstilprodukter er som udgangspunkt sorte i stoffet, da det er
svært at ramme den blå farve. Logoet placeres, hvis muligt, nederst på højre bagside, som det
er vist på t-shirten herunder. T-shirts er designet simpelt med ikonerne og andre enkle streger (altid hvid). På emballager og indpkaninger bruges kampagnemønstret som ses på venstre
modstående side (det primære mønster). Det bruges også på poser, kopper og andre steder.
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Engangsemballage mv.
Som det er nævnt, bruges
det primære mønster på
emballagedesigns. Herunder ses nogle trykfiler, hvor
logo, mønster og skrifttyper
er implementerede.

Ultralyd diffuser
Denne luftfrisker omformer
postevand og æterisk olie
til den ﬁneste damp på kun
et mikrosekund. Du opnår
et frisk indeklima med en
let - ikke tung - aroma.
Vælg din ynglingsduft eller
en æterisk olie med en
særlig funktion. F.eks en
opkvikkende, afstressende
eller en mod forkølelse.
Pakken indeholder alt, hvad
du skal bruge - på nær
postevand og æterisk olie.

350

200
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300

Serie med sæbe- og cremeprodukter
Mind Food er i gang med at udvikle sin egen serie af sæbe og cremer. Sortimentet er ikke
beskrevet nærmere her. Det er designet af emballage, etikette og grafiske linje til gengæld.

Aromatisk håndsæbe

Aromatisk håndsæbe

Vejledning Tryk en dosering ud i den våde håndflade. Massér godt ud over hele hånden overflade.
Skyld grundigt af med varm vand. Anvend evt
håndcremen i samme serie.

Vejledning Tryk en dosering ud i den våde håndflade. Massér godt ud over hele hånden overflade.
Skyld grundigt af med varm vand. Anvend evt
håndcremen i samme serie.

Geranium + Sort peber

Geranium + Sort peber

Funktioner Blødgørende, stimulerende, rensende.

Funktioner Blødgørende, stimulerende, rensende.

Aktive ingredienser Ingrediens 1,
Ingrediens 2, Ingrediens 3, Ingrediens 4,
Ingrediens 5, Ingrediens 6, Ingrediens 7,
Ingrediens 8.

Aktive ingredienser Ingrediens 1,
Ingrediens 2, Ingrediens 3, Ingrediens 4,
Ingrediens 5, Ingrediens 6, Ingrediens 7,
Ingrediens 8.

www.mindfood.shop

www.mindfood.shop

500 ml . Opbevar under
21°C . Ikke til indtagelse.
Undgå kontakt med øjne. Mind Food
ApS, Copenhagen. Mere information
skrives her. Mere information skrives her.

500 ml . Opbevar under 21°C . Ikke
til indtagelse. Undgå kontakt med
øjne. Mind Food ApS, Copenhagen. Mere information skrives
her. Mereinfoskrives her.

Etikette- og emballagedesign
Mind Food er i gang med at udvikle sin egen
serie af sæbe og cremer. Sortimentet er ikke
beskrevet nærmere her. Det er den grafisk
linje derimod. Det præger tydeligt præg af en
senmoderne grafisk tendens om minimalisme
tilført hyperenkle farvekombinationer. Se herunder eksempler på de 2 første etiketter. Skrifttypen Volkart går igen - særligt modsætningen
mellem tyk og tynd styling. Emballagen er klassisk brunt glas.
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Indretning
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Moodboard
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Meditationskoncept

L

LYSSTIMULE

LYD

DUFT

Konceptbeskrivelse
Mind Food introducerer et kreativt og innovativt meditationskoncept. Konceptet bruger tydelige virkemidler for at gøre
meditation til en oplevelse og for at forstærke følelsen af at
være i sin krop. Konceptet består af en række udviklede kategorier. Derfor tilbyder vi forskellige modaliteter, varigheder og
formål til den mediterernde.
Konceptet baserer sig på et rum, hvor lys, lyd, udstyr og duft
bliver brugt som såkaldte virkemidler. Lys og lyd bliver de
bærende elementer og kan styres fra en station. På de følgende sider bliver konceptet forklaret. Det består af: 6 kategorier, 3 tidspunkter, 10 teknikker og 50 designelementer. En
infografik beskriver, hvilken kategori der bruger hvilke teknikker, samt hvornår på dagen meditationen er optimal.
Tegningen til højre er en model for, hvilken oplevelse der
venter, når man indtræder i rummet og hvilke elementer det
består af. Konceptet er udviklet efter empiriske indsamlinger,
resarch, inspirationer fra mange meditationsklasser, teknologisk eksperimenteren og en større workshop med kreativitet og innovation i fokus. Der findes et dynamisk katalog med
beskrivelser af alle kategorierne mv.
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LYSEFFEKT

RING

UDSTYR
MØRKLÆGNING

Principper
Alle Mind Foods meditationsformer bygger på samme
principper:

STYRINGSPULT

Oplevelsesværdi og stimuli:
Vi bruger virkemidler til at
give en oplevelse.
Flow: Vi bruger tanken om
flow i tanker og åndedræt.
Digital pause: Vi giver en
pause fra digitale produkter
som er et fællestema med
Mind Foods cafe.

4 hold
8 teknikker
3 tidspunkter
50 designelementer

Stilhed: Meditation skal
skabe ro og harmoni.
Samvær: Meditation kan
handle meget om samvær
og at gøre det samme. På
vores holde mediterer vi
netop i fællesskab. >>
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De 4 hold

Konceptet består af forskellige meditationskategorier. De første 4 hold er de vigtigste og udgør navnene på de klasser som
udbydes hos Mind Food. Der er yderligere nogle hold som er
specialklasser og som indsættes ikke-fast. Til slut er der selvstændig meditation i dagtimerne. Meditationsrummet står
åbent med lav belysning og musik.

Meditation og oplevelse

Den aktive meditation

Express meditation

Åndedræt
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De 8 teknikker

Disse 8 teknikker bruges til at forklare, hvordan de forskellige meditationsklasser fungerer og hvordan man mediterer
på dem. De er lavet som en slags subkategorier, så en klasse
altså benytter to eller flere af disse delelementer i opbygningen. De er primært lavet til brugerens behov for bedre forståelse.

Kropsbevidsthed
Visualisering
Abstrakt forestilling
Stræk og bevægelse
Oplevelse og sansning
Afspænding
Kreativitet og prioritering
Åndedræt
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Oversigt

Her er det angivet, hvilke teknikker som anvendes i de forskellige meditationskategorier.

Vores
meditation
HOLD

30 minutter

Meditation og oplevelse

45 minutter

Den aktive meditation

Åndedræt
30 minutter

15 minutter

Express meditation

Abstrakt
forestilling

TEKNIKKER

Visualisering

Oplevelse og
sansning

Kropsbevidsthed

Stræk og
bevægelse

Åndedræt

Afspænding

Kreativitet og
prioritering
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De 3 tidspunkter

Morgen

Fyraften

Aften

Et større koncept
De 4 hold og 8 teknikker har været mange iterationer igennem
for at blive til dét, de er. Der findes en større tegning over et
bredere prekoncept med flere klasser, tidspunkter, forretningsvinkler og 2 ekstra teknikker:

Vores
meditationer
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De 50 designelementer
Disse designelementer forstørre teknikkerne og giver
et konkret redskab til at
designe en meditationstime.
Derfor kan man sammensætte et storyboard med
designelementerne og tilføje
nye idéer efterhånden.
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ÅNDEDRÆT

BASIS

DYBT ÅNDEDRÆT

GROUNDING

SYNKRONISERING
MED ORD

DE 3 TIDER

DET FULDKOMNE
ÅNDEDRÆT

OPLEVELSE OG
SANSNING

STILHED / PAUSE /
FRIRUM

BUNDEN AF
LUNGEN

LYSSTIMULERING

PUNKTERING

TÆLNING

MUSIK

GENTAGELSE /
REMSE

VARME I
INDÅNDINGEN

LYDE OG
REALLYDE

NOTERING

ÅNDEDRÆT SOM
TRÆNING

LYSEFFEKTER OG
PROJEKTION

RUMMET
OMKRING DIG

KREATIVITET OG
PRIORITERING

MØRKE OG
BLINDHED

OPVÅGNING

BLOD TIL HJERNEN

DUFT / OLIE /
CREME

NEDKØLING

ØVELSE FOR
KREATIVITET

STRÆK OG
BEVÆGELSE

ABSTRAKT
FORESTILLING

VISUALISERING

SIDDENDE STRÆK
AF NAKKE

VARME

FORESTILLING

SKULDRE OG RYG

ABSTRAKT ENERGI
OG STRØM

FORTÆLLENDE
NARRATIV

YIN YOGA

HJERNE-HJERTE

GIVE SLIP
BILLEDLIGT

UDSTYR

FØLELSER I
KROPPEN

SAMVÆR

EKSPERIMENTERING

REFLEKSION OG
FILOSOFI

BERØRING OG
HORMONER

AFSPÆNDING

DIGITALT TEMA

INTERAKTION

TANKE-FRIPAS

TAKNEMMELIGHED

KROPSBEVIDSTHED

FRIGIVELSE

HVERDAGEN

KROPSSCANNING

BEHOVSKONTROL

VIDENINPUT OG
PSYKOLOGI

ANSIGTSAFSPÆNDING

OBSERVATION AF
TANKER

META OG METODE

SPÆNDINGER
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Meditation designværktøj

Meditationsnavn skrivs her
Kategori:
Teknikker:

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

STILHED / PAUSE /
FRIRUM

DE 3 TIDER

NOTERING
AKTIVTET

EFFEKT

EFFEKT 2

Dato:

Der er lavet et InDesign-redskab, hvor man kan lave de
såkaldte storyboards og skrive noter til den enkelte blok. Herefter kan man printe dem ud.
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BLOK 4

BLOK 5
OPVÅGNING

MUSIK

Målgruppe
Segmentering;
Demo- og
sociografi
Køn
Umiddelbart begge køn. Men
da der ønskes en specifik
målgruppe, henvender vi os
mest effektivt til kvinder.
Alder
Vi har to aldersgrupper:
Generation Blomster-generationen med sen karriere,
samt den yngre computer-generation, hvor computeren har været der fra
fødslen. Specifik aldersgruppe: 35-50 år. Bred
aldersgruppe: 17-65 år.
Bopæl
Frederiksberg - København
- Nordsjælland - Sjælland.
Folk i lejlighed og byhus.
Uddannelse og arbejde
Den stressede vidensarbejder udgør kernemålgruppen.
Folk med længere uddannelse og ansvar på arbejdet.
Typisk humaniora-studenter,
lederuddannede og arbejdsgrupper som er udsat for
stress. Desuden også folk
som har travlt, men som

også har refleksive kompetencer om sundhed og
velvære. Socialgruppe 1-3.
Generelt er målgruppen
oplyste over gennemsnittet.
Økonomi
Årsindkomst på 300.000800.000 DKK. Forbruget fordeler sig jævnt over bolig,
bil, pension og forsikringer.
Der bruges generelt en del
penge på impulskøb, udeliv
og rejser. Vigtigst er, at der
ikke spares, når det har med
sundhed og trivsel at gøre.
Fritid og interesser
Mediterer ikke. Motion,
velvære og gastronomi
(ernæring) fylder meget.
Derudover også design,
kunst, byliv og det at være
social. Særligt sundhed som
paraplybegreb er en stor
interesse. Tror ikke på spiritualitet men anerkender
visse alternative behandlinger og en holistisk tilgang til
kroppen.
Mindset
Moderne og opdateret ift.
forskning og tendenser. Især
ift. sunhedsmæssige emner.
”Med på beatet” hvad angår
teknologi og tendenser.

Problemer
Målgruppens personlige
overskud er på en og sammen tid et problem og et
ikke-problem. Overskuddet viser sig, da målgruppen
aktivt vil erkende, at mindfulness er godt for deres situatio; At netop overskud er en
periodevis mangel. Tiden
for målgruppen er knap.
Prioriteringen af karriere,
sundhed, familie og venner
er svær. Men målgruppen
finder faktisk tiden til sundhedsfremmende aktiviteter.
Dette er nemlig en nødvendighed.
Kulturelle universer
Kunne være fitness-centeret, arbejdspladsens løbeklubben. Politisk: Radikale
Venstre, Venstre.
Medier
Målgruppen får primært sine
oplysninger gennem internettet - ikke på en aggressiv men en mere nedtonet
måde. Derudover særligt
også fra TV, radio, trykte
medier og mund-til-mundberetning.
Segmenter
Grønt og blåt.
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Målgruppe-persona
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•

Kvinde på Østerbro.

•

45 år.

•

Solid indkomst, Husejer sammen med sin mand.

•

Civilstatus: Gift.

•

Mor til 3.

•

Sundhed er vigtigt.

•

Moderne orienteret: Mode, café, shopping osv.

•

Har ikke prøvet meditation, men er interesseret og ved, at det kan være gavnligt.

•

Smartphone, Magasiner, Laptop, Facebook, Instagram, Inspiration kommer fra
veninder, naboer og tætte kollegaer.

•

Højt forbrug i livsstilsprodukter: Tøj, personlig pleje, træning, god mad og kosttilskud. Bruger gerne penge på convenience sundhed.

3: Romantikeren

8: Moderne spirituelle

1: Den lokale

9: Træningsfreaken

4: Den stressede

2: Vegetar / Den sunde
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6: Den convenience

7: Firstmoveren

5: Den karrierebevidste

Sekundære målgrupper
De sekundære målgrupper er lavet som en
slag divergerende målgruppeanalyse, som
kunne konkretiseres meget mere. Imidlertidig kan det bruges som inspiration til målgrupper i digital markedsføring, da man kan
tilføje interesser, geografi og livsstilsoplysninger til de enkelte grupper.

er miljøbevidste, stædige og tålmodige.

1 Den lokale

3 Romantikeren / Konceptelskeren

Køn og alder: Unisex og 20-60 år.
Radius til lokalisation: Henholdsvis 1 og 2 kilometer

Køn og alder: Unisex og 22-40 år.
De er født på en kaffebar og elsker at være
ude i byrummet og opholder sig her store
dele af sin tid. De værdsætter æstetik og nye
koncepter. Elsker kaffe, bæredygtighed og
økologi.

Helt simpelt er dette lokalområdet, som man
kan ramme med geografiske filtreringer helt
ned til antal 1 km fra lokalisationen. Det er
også forbipasserende, som cykler, kører eller
går forbi dagligt eller folk som arbejder eller
bor i området. Strategien er dels Facebookannoncering, mund-til-mund markedsføring og trykmaterialer. Der oprettes disse 3
undermålgrupper:
Lokal - nær: Personer som bor her. Nabomålgruppen: Radius 1 km fra Østerbrogade. “Vi
er rykket ind ved siden af dig”
Lokal - perifær: Personer som er på lokalisationen. En Østerbrogademålgruppe: Radius 2
km. “Vi er kommet til Østerbro”.
De forbipasserende rammes med a-skilte og
trykt markedsføringsmateriale.
2 Vegetar og den sunde
Køn og alder: Begge og 20-50 år.
Målgruppen der lever særligt sundt og går
op i sundhed på alle fronter. Særlig kødfri og
plantebaseret kost. Går dog ikke så meget op
i træning (ligesom træningsnarkomanen). De
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Grupper og emner: Vegetarsider, Dyrevelfærd, Mælkefrie produkter, Naturli magasin,
Alpro, Oatly, Plantebevægelsen, Plantefars,
What The Health filmen, Urtekram, Helsemin,
Helsam Urtehuset Frederiksberg.

Grupper og emner: Coffee Collective, Contra
Coffee, Aesop, Enghave Kaffe, Le Le, Kiin Kiin,
Creative Space Cafe, Design Letters and friends, Torvehallerne, Generelt små Kaffebarer i København, Storm og marie, Little birds,
Ibsen og Co, Mad og Kaffe, Wulf og Konstali,
Grand Teatret, Vester Vov Vov, Badeanstalten, Rains, Wally Whiz, Johan Bulow, Simply
Chocolate, CLEAN, Fat Dane.
4 Den stressede
Køn og alder: Unisex og 26-55 år.
Denne målgruppe skal mindske eller forebygge sin stress. Det er særligt karrierefolk
som har meget på tegnebrættet, men også
masser af studerende som skal præstere
ofte. Har ofte fået en henvisning eller har fået
et godt råd om at gå til meditation. Denne
målgruppe søger på nettet eller ser forretningen i forbifarten. Denne målgruppe er svær
at kategorisere og ramme. Vi rammer den
derfor med at angive, at de har en høj uddan-

nelse og/eller børn. De har fokus på karriere
og økonomi.
Grupper og emner: Stressrelaterede virksomheder, Irma, Frederiksbergcenteret, CBS,
Københavns Universitet, FOF, AOF, Nordea,
Tivoli, Børn, Karriere, Læser: Berlingske, Børsen, Politiken, Mad og Bolig, Samvirke, Fitness DK, Perchs te, Summerbird.
5 Den karrierebevidste
Køn og alder: Unisex og 26-52 år.
Dette er en stor målgruppe, fordi disse mennesker har brug for pauser og vil gå godt i
spænd med konceptet. Men de vil tage kraftigt afstand til det spirituelle og dette skal vise
sig i reklamerne. De kan vælge et express
hold, så det går hurtigt. Vigtigst af alt er, at
de er købedygtige. De har og bruger gerne
penge, hvis det er convenience, effektivt og
godt for deres karriere. Det er karriereorienterede individer fra det blå minerva-segment.
De vil udvikle sin kreativitet, prioriteringsevne
og effektivitet. De har en taktisk årsag til at
komme på Mind Food.
Grupper og emner: Coaching, Radikale venstre, Venstre, Konservative, Liberal alliance,
Politisk interesserede, Iværksætternetværket, Pwc, Novo Nordisk, CBS, Innovation,
Iværksætteri, Selvstændig, Har højst sandsynligt børn.
6 Den convenience
Køn og alder: Unisex og 24-50 år.
Denne målgruppe vil gerne betale sig for, at
det er nemt at tage et måltid med hjem eller
på farten. De er impulsive men velovervejede

og kritiske. De skal have gode argumenter,
men er til gengæld også villige til at købe og
betale, hvis det er sundt, har god kvalitet og at
der er ’value for money’.
Grupper og emner: Simple Feast, Fit Meal,
We Do Food, Palæo, 42Raw, Just Eat, Nærvær, Homemate, Fitness Food, Nespresso,
Raw bite, Ration, Cofoco, Madklubben, Steak
Royal, Ingefær shots, 7eleven to go, Ganefryd,
Mysmoothie.
7 Firstmoveren
Køn og alder: Unisex og 26-40 år.
Denne målgruppe er opmærksomme på
digital sundhed - om ikke andet på en latent
måde. Familiemoderen eller den revolutionerende unge som er træt af at indgå i fællesskaber, hvor folk ikke er tilstede. De ønsker
oplysning om, hvordan man netop kan være
tilstede og navigere med digitale produkter.
Det være sig i opdragelsen eller i interaktionen med andre mennesker.
Modebevidste piger og drenge som kan lide
blasertheden og konceptet. Kommer for stedet og deltager ikke i medtitationen nødvendigvis. Kan lide stedet, musikken og maden.
Det er også den stressede studerende som
skal levere til alle eksamenerne. Ser den
gode idé: Kombinationen mellem cafe og
meditation. Der er et yngre segment som
prøver nye ting af og som er dem, der opdager tingene først. Tænder på innovation, men
tænker mindre på handling.
Grupper og emner: Imran Rashids gruppe:
Digital sund og også Imran Rashid som person, Mobil afhængighed, Tilstedevær, SNAK,
Bastian Overgård, Anders Colding, Rudolf
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Steiner, Creative space, Head space, Podcast, Grød, Høj uddannelse, Måske studerende, Mikkeller, Too good to go, Go more,
Delebil; Lets go, AirBNB, Tinder, Mobile Pay,
Bitmoji, WannaSport, Innovation, Papirøen.
8 Moderne spirituelle
Køn og alder: Kvinde og 20-40 år.
Strømningen af stærke kvinder, som er
brandfikseret, stærke og målfaste. Hun er
hele hele tiden optaget af at gøre det rigtige
og det sunde.
Grupper og emner: Moonchild, Kirk, Reformer træning, Energii, Powerhouse CPH, Go
yogi, yogaudstyr.dk, Susanne Lidang, Pilates
CPH, Hélt, Headspace, Saunagus, Andrea
Elisabeh Rudolf, Aesop, YOGALOVE, Pukka
te, Yogi te, juicekuren.dk, living-superfood.
dk, Helsemin, Helsam Urtehuset Frederiksberg, Yoga, hot yoga, pilates, Yogacentralen,
Joga, NOR HOUSE, Læser: Magasinet Sundhed, Femina, Fit living, Mad og bolig, I form,
Yogamor, Fit Mom, Læser bloggen Sundere
hverdag, Østerlandsk tehus, Kusmi tea, Teministeriet, Løv, Retreat, Unplugged juice, Vita
boost, Tromborg, Comevell.
9 Træningsfreaken
Alder: 20-34 år.
Træning, træning og træning. Resten af tiden
læser man gode råd om at opbygge muskler
eller slank talje. Der er ikke så meget økologi
og miljøbevidsthed i billedet, men man gør
meget for sin sundhed og endnu mere for sit
gode udseende.
Grupper og emner: The Protein Kitchen, Fit-
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ness DK, Nutramino, Nike, Bodylab, Træningsblogs: Mette Lyngholm, Michelle
Kristensen, Sara Posin, Endomondo, Les
Mills, Daydose, Pilates, Yoga, TRX, Anne
Bech, juicekuren.dk, living-superfood.dk,
Maya Droem, Helse Matilde, Sarah Posin,
Lines livsstil.
10 Den sensitive
Alder: 18-30 år.
Unge menneske som er sensitive og som
måske lider af en psykisk sygdom. Særligt
folk som lider af depression eller dårligt selvværd. Denne målgruppe er ikke udpenslet
yderligere. Men der er enkelte grupper for
udsatte på Facebook.
11 Den spirituelle
Køn og alder: Unisex og 26-60.
Den åbenlyse målgruppe: Folk som er spirituelle og er fortalere for alternativ behandling. For eksempel yoga-instruktøren eller
amatør-healeren. Men denne målgruppe er
egentlig ikke særlig meget i fokus, da de nok
skal komme.
Grupper og emner: Mindfulness, mindfull
quotes, Alternativ behandling, Akupunktur, Antiinflamatorisk kost, Five fingers sko,
Nordic Dharma & Mindfulness hos Christin
Illeborg, BodySDS, Healing, Clairoyance,
Retreats, Detox, Silent retreats, Helse, Urter,
Læser: NYT ASPEKT, Prana-magasinet,
Magasinet Liv & Sjæl, moola.dk, selvet.dk.
12 Den ældre
Køn og alder: Kvinde og 50-68 år.
Den ældre dame som savner aktiviteter,

som hun kan være med og særligt betyder
det noget for hende, at det er sammen med
andre.
Grupper og emner: Masai, Føtex, Meny, Politiken, Irma, Se og hør, Ude og hjemme, Familiejournalen.
Andre målgrupper
Øko- /gastroturisten: Alder: 24-50 år.
Kaffenørden: 22-40 år.
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Digital markedsføring model
Dette er en model som forsimplende danner et overblik over
alle online aktiviteter. Den udvikler sig konstant og dette er
derfor den grundlæggende model. Den viser SEO, universer
og trafikkilder.

2.SEO

CAFE

SEO
Cafe [lokalisation]

AW

INDEX

AW

AW

SEO

2.SEO

VIRKSOMHEDER
AW SoMe

”MEDITATION
TIL VIRKSOMHEDER”
AW SEO SoMe

”KONFERENCELOKALER”
AW SEO

KONTAKT
[CTA MÅL 2]

”FROKOST
UD AF HUSET”

DEN STILLE
MEDITATION
”STILLE MEDITATION”

STRÆK OG
BEVÆGELSE
”YIN YOGA”

SEO

SEO

BOOK
[CTA MÅL]

SEO

”AFSPÆNDING”

OPLEVELSE OG
SANSNING
(TOM)

SEO

SEO

ABONNEMENT
TIL ANSATTE
(TOM)

ÅNDEDRÆT
”VEJRTRÆKNINGSØVELSER”

”ÅNDEDRÆTSØVELSER”

SoMe

ANTISTRESS
”STRESSFOREBYGGELSE”

SEO

REFLEKSION
OG FILOSOFI

SEO

ABSTRAKT
FORESTILLING
(TOM)

SEO

SEO

EXPRESS
”HURTIG OG
NEM MEDITATION”

”VISUALISERING”

SEO

FYRAFTEN.
”MINDFULLNESS ØVELSER”

OPLEVELSES
MEDITATION

SEO

KREATVITET
”HJERNETRÆNING”

SAMVÆR
(TOM)
AFTEN
MEDITATION

”KROPSBEVIDSTHED”

SEO

DEN AKTIVE SEO
MEDITATION
”MINDFUL
YOGA”
”MORGENMEDITATION”

MINDFULNESS
KONSULENT
(TOM)

MASSER SIDER
OPDAGELSE

MINDFULNESS
MEDITATION

”MINDFULNESS
MEDITATION”
URL UNIVERS

KONCEPT
”MINDFULNESS
KURSUS”

KO

MENUKORT

HVORFOR
MEDITATION

”MOBIL AFHÆNGIGHED”

SoMe

CTA

NYHEDSBREV

BLOG

”AFHÆNGIGHED AF SOCIALE MEDIER”

SEO

SEO

KO CTA

AW SEO

”GRATIS
MEDITATION”

”SELSKABSLOKALER”

SEO

”KAFFEBAR”

AW 2.SEO

AW 2.SEO

”SUND
TAKE AWAY I
KØBENHAVN”

”CAFE PÅ
XXXXXXX”

MINDFULNESS KØBENHAVN

SEO

MAPS+RATINGS

ADD WORDS

LINKBUILDING

INFO NØDVENDIG (DETTE VED DE IKKE) - SoMe

CONTENT MARKETING + SOME

E-MAIL MARKEDSFØRING + FREEBIES

CTA

PRØV GRATIS
”GRATIS MINDFULNESS”
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Yderligere
Målgruppe
Målgruppen er yderligere beskrevet i et andet og dynamisk
katalog. I denne guide er kun angivet persona-målgruppe
samt sekundære målgrupper.
Fotografier og videoer
Der anvendes en række fotografier og videoer i markedsføringen - både interne og eksterne fotografier. Fotografier holdes
primært i sort-hvid eller i nedtonede farver. Hvis der lægges
en multiplicer-effekts-billedtekst-boks indover, skal billedet
være relativt lyst. Derudover er der kreativ frihed to at designe
indhold.
Speak
Der er valgt en kvinde som fast speaker. Hun indtaler som
udgangspunkt alle speaks.
Print
Printmaterialer skal trykkes på tykt mat papir og gerne på så
rug en overflade som muligt.
Former
Der må frit anvendes former (cirkel, kvadrat, rektangel). Klistermærker skal dog altid være runde. Når der designes
modeller, skal der bruges henholdvis ”Petrolium” som fyldfarve. Krydser objekter hinanden bruges en hvid kan udenom
objekt på 10 pkt (kan varriere ift. størrelse). Se nedenstående.
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