
Produktkoncept og website 

“GO get organized” er et nyt koncept for opbevaringskasser til hele huset, hvor kunderne kan lave deres 
egne labels og printe dem ud. Her har jeg lavet det hele - produktkoncept,  tekst og design af marketing-
materiale inkl. fotografering, og udvikling af en label-design-tool til hjemmesiden. 

Individuel.

WWW.GOGETORGANIZED.DK

GET ORGANIZED

Hver GO-Boks er unik, 
fordi du selv kan de-
signe den på vores 
online LabelMaker.  Hvis 
huset trænger til et frisk 
pust, skal du bare skifte 

etiketterne ud!

GO Boksene passer til de fleste rumdeler, 
reoler og skabe. 
I den transparente plastiklomme kan du 
sætte præcis den etiket, som passer til ind-
holdet i boksen. 

Praktisk.GET ORGANIZED

WWW.GOGETORGANIZED.DK

GET ORGANIZED

På etiketten kan man med et enkelt blik se, hvad der er i boksen - 
eller hvad der skal være i den. Det er vigtigt, når børnene selv 

skal rydde op. På www.gogetorganized.dk finder du ikoner, 
der kan printes ud. Der er ikoner til næsten alt, hvad hjertet 

begærer.

Alsidig.

WWW.GOGETORGANIZED.DK

GET ORGANIZED Rumdeler

WWW.GOGETORGANIZED.DK

GET ORGANIZED

WWW.GOGETORGANIZED.DK

GarderobeGET ORGANIZED

WWW.GOGETORGANIZED.DK

Home Office

Jazz

GET ORGANIZED

Prøv vores interaktive, online LabelMaker – 
det er sjovt og det er gratis. Du kan vælge 
mellem mange forskellige ikoner og møn-
stre i matchende farver. Du kan endda 
bruge dine egne billeder i dit eget indivi-
duelle design.

LabelMaker



Webdesign

Logo, grafisk linie og webdesign til en opfinder og lampedesigner. Foreløbig version på http://esko.ingridlill.de

Ny struktur og grafisk udtryk til www.mindtrainer.dk - foreløbig version på http://mindful.ingridlill.de

Min egen hjemmesider med malerier og skulpturer, www.ingridlill.de Morten’s Easy gardening - muldvarp- og ukrudtsbekæmpelse.

http:/esko.ingridlill.de
http://mindful.ingridlill.de
www.ingridlill.de
http://morten.ingridlill,de


Engelsborgvej 7
4173 Sorø 
Denmark

ScanTrend

Engelsborgvej 7
4173 Sorø 
Denmark
Tel.: +45 233036 02

Pia Nexø Dahl
Managing Director

ScanTrend

Corporate Design

Logo, corporate design, salgsmaterialer (og designs!) til Scantrend Website 

Lampenschirme
Teelicht -

ScanTrend

Viele FarbenStimmungsvolle 

Beleuchtung im 

Handumdrehen!

Festliche Beleuchtung 

im Advent,  aber auch 

zu jeder anderen 

Jahreszeit.

3-er Pack
Material: Polypropylen

Nicht brennbar

   Weinglas 

+ Teelicht

= Tischlampe!

   Weinglas 

+ Teelicht

= Tischlampe!



Firmabrochurer

Image-brochure for en PR bureau, 
specialiseret på IT-branchen.

Årsberetning til en jobformidlings 
agentur.



Neutrasoft er en virksomhed, som laver IT-løsninger til Energikoncerner. Jeg har lavet en grafisk linie, som er gennemgående i alle deres tryksager. 
Her ses annoncer, en kundmagasin og en mousepad.

Annoncer og Kundemagasin



Imagebrochure til Pace, som laver 
Software til Luftfartindustrien

Logo til modular opbygget software

Newsletter

Imagebrochure og Newsletter


