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virksoMheDen: 
Camilla Darre er privat praktiserende jordemo-
der i Svendborg. Hun driver en enkeltmands-
virksomhed fra Huset Siloam i Svendborg 
midtby. Camilla har valgt nogle fokus områder 
ud som hun koncentrere sin praksis om: indivi-
duel fødselsforberedelse, Smertefri Fødsel, gra-
vidmassage, babymassage, 
efterfødselsmassage, fødselssamtale og efter-
fødselssamtale.  

behov:
Camilla har drevet virksomheden i 6-9 måne-
der, indtil dette tidspunkt har hun arbejdet hen 
imod et samarbejde med en kollega under fæl-
les navn Darre & Weber. Camilla har behov for 
at få skabt en grafisk identitet til sin virksom-
hed, en hjemmeside og en form for pr. materiale.

MålGruPPe:
Gravide der har sat sig det mål at forberede sig 
på sin kommende fødsel, der ønsker at tage 
kontrollen over forløbet og komme ud som en 
stærkere nybagt mor.  

Første og flere gangs fødende der har uafkla-
rede spørgsmål, angst eller anden utryghed i 
forbindelse med graviditet og fødsel.

Gravide med smerter i bækken og andre gravi-
ditets relaterede smerter. 

Den typiske kunde hos Camilla Darre er en yng-
re ambitiøs kvinde, hun har et behov for at 
være oplyst og søger ro, muligheder og løsnin-
ger. Hun er villig på at bruge ekstra resurser for 
at få den bedst mulige oplevelse af graviditet 
og fødsel. Det er forventeligt at hun har et vel-
lønnet job eller studere på en videregående 
uddannelse. Hun er interesseret i sine omgivel-
se og for de påvirkninger der kommer udefra 
under en graviditet og en fødsel, hun er ikke 
nødvendigvis økolog men hun er opmærksom 
på faktore som sprøjterester, røg, kemi i kosme-
tik og medicin.

løsninG:
Logo design og grafisk identitet
Hjemmeside design
Design af postkort til markedsføring.

ProGrAMMer:
Logo: illustrator
Hjemmeside: WordPress og Photoshop
Postkort: InDesign

Projekt beskrIvelse

CAmIllA dArre
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ANAlyse

styrker INterNt
Camilla Darre fokusere på graviditeten og 
fødslen i sin helhed, hun har en positiv tilgang 
til graviditetens udfordringer og udbyder en 
række af produkter der kan bruges som en til-
bygning til det offentliges tilbud til gravide.

Camilla udbyder et godt koncept, Smertefri 
Fødsel, inden for fødselsforberedelse, der er 
godt på vej ti at blive et decideret Brand i den 
gravides univers.

Camilla er utroligt god til at vinde folks tillid.

Camilla har et ønske om konstant udvikling og 
deltager i forskellige arbejdsgrupper og forsk-
ningsprojekter.

mulIgheder eksterNt
Større samarbejde med Smertefri 
Fødsel, mulighed for at få nye kol-
legaer og udvikle sig fagligt.

Samarbejde med det offentlige, 
henvisning af gravide med behov 
der ligger ud over ”normalen” 

Netværk, udnytte og udbygge sit 
netværket til at henvisning af kom-
mende kunder.

Få konkurrerende privatpraktise-
rende jordemødre på Fyn.

s

o

svAgheder INterNt
Det er et stort arbejdspres at 
starte en virksomhed op, 
Camilla bør blive bedre til at 
strukturere sin tid.

Camilla underviser i Smertefri 
Fødsel i både Svendborg, 
Odense, Aarhus og Aalborg, 
der er et stort tidsspild på 
transport og en høj personlig 
omkostning forbundet med 
de lange dage det giver i 
Aarhus og Aalborg.

trusler eksterNt
Den gravide skal vælge at gå ud over 
det offentliges tilbud og betale af egen 
lomme for at få en service som et stykke 
hen af vejen er den samme son gives 
gratis i det offentlige.

Der fødes i Danmark 1,76 (2011) barn pr. 
kvinde,  og derved er der en mindre 
chance for at få ”stamkunder”

Mangel på samarbejde fra det offentlige.

Den generelle økonomiske situation, 
med krisen og de følger den har for privat-
økonomien.

W

t
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loGo:
Camilla havde logoet til Darre og Weber som 
hun ønskede at tage udgangspunkt i til logoet 
til sin egen virksomhed. Hun var meget glad for 
fonten og for farven. 

Logoet skulle indeholde hendes navn, jeg øn-
skede desuden at tilføje et image skabende 
element, her  havde jeg en ide om at skabe et 
mor barn ellement. Valget faldt på hjertet, da 
det understreger de bløde værdier som Camilla 
står for. Herefter bestod opgaven hovedsagligt 
i at få elementerne passet harmonisk ind i hin-
anden. 

loGoet:

Font:
Logo fonten er en custom font, ITC Avant 
Garde Gothic Std, book der er tilrettet i 
hånden.
Farve: 
Med udgangspunkt i farven fra det tidligere 
loge blev farven tilpasset til C: 50 M:20 Y:40 K:0

illustrAtion:
Logoet er sammensat af 2 elementer navnet og 
hjertet. Hjertet skal signalere omsorg, gravidi-
tet og udvikling. Hjertet er bygget op at 2 hjer-
ter, det store grønne mor-hjerte og det lille 
barn-hjerte der er skåret ud i mor-hjertets mave 
så man kan se baggrunds farven. 

logo
GRAFISK DESIGN

evo:
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IdeNtItet
GRAFISK DESIGN

Målsætningen er at skabe: Lækre farver og 
et enkelt design med runde former og bløde 
linjer i faste rammer. 

Font:
Ud over logoets custom font bruges til trykt 
materiale Myriad Pro, fonten bruges og i så stor 
udstrækning  som muligt i følgende skrift snit:

Myriad Pro light
Myriad Pro Light Itallic
Myriad Pro Light Condensed
Myriad Pro Black Semi Condensed

Til web bruges der hovedsageligt en enkelt 
sans serif font der ligger sig tæt op af den  tryk-
te font, det er tilladt at bruge, kursiv og en serif 
font på websitet.

illustrAtion:
Hjertet og de prikkede streger bruges som 
grafiske elementer på tryk og web, efter be-
hov. Hjertet må vises både opretstående og 
skråt, det må bruges i en procent sats, men 
skal dog altid være tydeligt. Her ud over bru-
ges teksten ofte som både tekst og illustration. 
Lækre farver og et enkelt design med runde 
former og bløde linjer i faste rammer.

FArver:
Ud over logofarven, er der valgt en brun nuan-
ce der undsestøtte den grønne og giver et lidt 
eksklusivt udtryk. Farverne er valgt for at skabe 
harmoni og ro.

PAPir vAlG:
Tryksager skal trykkes på silk eller ofsett, ikke 
gloss, da vi et blødt eksklusivt udtryk.

C: 8  m: 8  y: 9  k: 0
r: 238  g: 231  b: 233
# eee9e7

C: 8  m: 8  y: 9  k: 0
r: 144  g: 176  b: 161
# 90b0A1



hjemmesIde
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Til hjemmesiden, CamillaDarre.dk havde jeg ret 
frie hænder. Camilla havde lavet en dispone-
ring over hende kerneområder og hvilket ma-
teriale hun havde forestillet sig at siden skulle 
indeholde, herefter kom jeg med et oplæg på 
et WordPress tema, Elegant Thems som selvføl-
gelig skulle tilpasses til med farver m.m. til  
Camillas behov. Temaet er responsivt, så hen-
des hjemmeside kan tilgås fra mobile enheder. 

Siden er bygget op af sider og posts. Sider er 
brugt til statisk indhold, som kun sjældent skal 
opdateres, det er bl.a. siderne om hendes fo-
kusområder, priser og kontakt. Posts er brugt til 
nyheder og anbefalinger, de er herefter kate-
gorierne trukket ind på forskellige sider, hvor 
nyeste indlæg ligger øverst. Kategorierne er 
bl.a. anbefalinger, nyheder og kurser og fore-
drag.

Siden er tilrettet lidt inde i originale kode, men 
også i et child theme, der er oversat til Dansk i 
PoEdit. Temaet er tilrettet i farverne, logoet er 
flyttet og der er ændret på fonts. Der er des-
uden installeret plugins til facebook og tabeler. 

På sigt vil jeg gå mere i dybden med søgema-
skine opdatering,  integration af sociale medi-
er, finjustering af fotteren og forside slideren.

Se hjemmesiden her: CamillaDarre.dk

DIGITAL PRODUKTION

http://Camilla Darre.dk
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sItemAP
DIGITAL PRODUKTION

LINK
Til smertefri fødsel

LINK
Til smertefri fødsel

LINK
Til “Danmark”

Logoet linker til 
forsiden

MENU

CAMILLADARRE.DK
Uddybende tekst  

fra forsiden
NYHEDER

Nyheder og reklamer 
for arrangementer

FøDSELS-
FORBEREDELSE
Intro til emnet

FøDSELS SAMTALER
Intro til emnet

MASSAGE
Intro til emnet

SMERTEFRI FøDSEL
Intro til emnet

SMERTEFRI FøDSEL
Intro til emnet

FøDSELSSAMTALE
Intro til emnet

GRAVIDMASSAGE
Intro til emnet

SMERTEFRI 
FøDSEL

FLERE EMNER 
UNDERVEjS

INDIVIDUEL FøD-
SELSFORBEREDELSE

Intro til emnet

EFTER- 
FøDSELSSAMTAL

Intro til emnet

BABYMASSAGE
Intro til emnet

EFTERFøDSELS-
MASSAGE

Intro til emnet

CAMILLA DARRE
Peronlig beskrivelse 

af Camilla

ANBEFALINGER
Anbefalinger fra 

kunder, evt. med billed

PRISER
Skema med priser

KONTAKT
Kontaktoplysninger 

og kontakt form
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ForsIdeN
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DIGITAL PRODUKTION

uNdersIde
Po

st
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Postkortet er skabt som Camillas bærende 
markedsførings kanal, på tryk. Camilla har delt 
postkortene ud på jordemoder centre, baby 
udstyrs butikker og andre  steder med mange 
gravide og nybagte mødre. Hun arbejder des-
uden på at få en aftale med nogle af de lokale 
læger der vil have dem stående i deres klinik og 
evt. dele dem ud til gravide der får lavet vandre 
journal, på lige fod med Libero bogen. Kortet 
er tænkt som opsigts vækkende lille ting man 
får lyst til at kigge nærmere på, ordene på forsi-
den er valgt ud fra de problematikker og em-
ner de fleste gravide og nybagt forældre tumler 
med. Fokus er lagt på det positive, selvom der 
også er negative ord.

Kortene er skabt med en appetit vækkende for-
side hvor typografien er det bærende element. 
Bagsiden har en kort tekst omkring emnet 
samt Camilas kompetencer. Derudover der en 
oplistning af Camillas andre fokus områder og 
hendes kontakt data.

Format: A6, 4+4 digitaltryk på Offset papir.

Se en press pdf her

Postkort
TYPOGRAFI & OMBRYDNING 

http://stensetgaard.dk/portfolio/press/cd-poskkort-press.pdf
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loGo og identitet er blevet rigtigt vellykket, 
Camilla er meget tilfreds og føler det passer 
godt til hende og hendes målgruppe.

hjeMMesiDen er stadig ikke helt færdig, der 
mangler bl.a. en del tekst fra Camilla og den 
er endnu ikke blevet indexeret ordenligt af 
google, dette er et problem som skal rettes. 
Min plan er at tilføje google analytic til siden 
og arbejde med plugins der kan optimere 
siden i forhold til google. 

Postkortene er også meget vellykkede, 
helhedsudtrykket lever godt op til målsætnin-
gen og forsiden giver en god teaser på bag-
siden indhold. Kortene er blevet digital trykt 
og der er her opstået en afvigelse i farven, i 
forhold til det ønskede. Dette skal rettes til 
næste tryksag.

kvAlItet
KVALITETS KONTROL


