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ECOMMERCE 
WEBSHOP

Interflora

Visuelt koncept og design 
af Interflora’s gave-univers. 
Med fokus på en oplevelse 
der emmer af æstetik og 
inspiration.

interflora.dk



DIGITALE KAMPAGNE 
DESIGNS

TrygFonden

Digital art direction og 
design for TrygFonden’s 
kampagner - bl.a. 
Hjertestarter.dk, Du Kan 
Redde Liv, Respekt for 
vand, Besøgshunde m.fl.



KREATIVT KONCEPT

Job i Transport

Design og konceptudvikling 
af kampagne med formålet 
at fastholde de nuværende 
transportarbejdere samt 
tiltrække ledige, unge og 
samfundsgrupper, som i dag 
er underrepræsenteret i 
branchen. Med film der 
fortæller virkelige historier 
fra nuværende chauffører 
taler kampagnen direkte til 
unge og deres forældre via 
sociale medier, website, 
events og digitale annoncer. 
Et initiativ fra Transportens 
Udviklingsfond som er et 
samarbejde mellem 3F og 
arbejdsgiverforeningen ATL.

jobitransport.dk



SOV GODT

IKEA

Digital kampagne der 
sætter fokus på stress og 
søvnvaner. SoMe organiske 
posts og annoncer, 
landingpage og digital 
content sideløbende med 
IKEA og TV2 samarbejde. 



ANIMAL HEALTH 
VETPORTAL

Boehringer 
Ingelheim 

Koncept og design af 
vidensbank, nyhedssite og 
webshop til dyrlæger i 
Norden. En mobile-first 
løsning med fokus på at 
gøre det komplekse enkelt, 
imødekommende og 
overskueligt for dyrlæger 
indenfor seks, meget 
forskellige fagområder..

vetportal.dk
vetportal.se
vetportal.no



HJEMMEHOLDET

IKEA

Annoncering, landingpage 
og content design baseret 
på data- og brugerindsigter 
fra IIH Nordic. Som del af 
det kreative kampagne 
koncept på TVC og 
langformat Youtube film, 
var fokus på trafik mod 
produktsider og varehus 
igennem inspiration.



KARRIEREKANONEN 
WEBSITE

DR

Design af KarriereKanonens 
website baseret på nyt 
CVI og DR’s CMS. Nyheder, 
anbefalinger, playlists, 
artist- og tracksider med 
fokus på mobil og logisk 
brugerflow for en god 
musikoplevelse.

dr.dk/kanon



3D LOGO ART

We Love People

Layoutet og finalized 
i Adobe Photoshop.



CORPORATE WEBSITE

H&B

Design af website for 
konsulent virksomheden 
H&B. Med fokus på 
rekruttering og vidensdeling 
i form af nyheder, artikler 
og værdifortællinger.

hildebrandtbrandi.dk



4G KAMPAGNE LOGO

Telia

Design af logo i 3D, 
ifb. med lanceringen af 
Telia’s 4G netværk i 
Danmark. Layout i Adobe 
Illustrator og Cinema 4D.



LOGO
MUSIK, KULTUR 
OG TV

Pumpehuset Kingsize 
Television The Voice 
Clubbing Bas Kultur | 
Heartbeats



LABEL ARTWORKS

Kraken Recordings

Udvalgte label designs for
Danmark’s første dubstep 
vinyl og digital pladeselskab

krakenrecordings.dk



DESIGN KONCEPTER

OHOI!

Jeg har siden 2003 udviklet 
design og visuelle koncepter 
for det multi-award vindende 
dj- og promoter kollektiv, som 
bl.a. står bag Bas Under 
Buen, RAW og en masse 
andre legendariske 
elektronisk musik events.

ohoi.dk
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