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PrOdukt
Som et led i marksføringen af det nye brand BBQ 
Wing’it, har jeg udarbejdet en plakat/reklame, med 
henblik på at designet skal kunne bruges til forskel-
lige mediestørrelser. det har været et krav fra euro 
Poultrys side, at mediet skal kunne bruges, når kon-
sulenterne i virksomheden, skal have reklamen med 
ud til kunder som a4 indstik. Plakaten skal også  
kunne bruges på læskærme på busskure, informa- 
tionsstandere m.m. et andet krav euro Poultry har til 
reklamen, er at pakning, pris, emballage og produkt-
billede skal indgå. desuden skal designet appellere 
til den yngre målgruppe i alderen 18-30 år.  

OPStart
Billederne stammer fra euro Poultrys eget billed- 
bibliotek, undtagen baggrundsbilledet, der er fra co-
lourbox.dk, fordi det havde den rette stil i forhold til 
western/grill aspektet. 

før jeg startede på justering af billederne, sikrede 
jeg mig, at alle billederne havde en høj opløsning på 
300 ppi, som er standart til offeset tryksager. der-
udover sikrede jeg mig, at arbejde med billederne i 
adobe rGB (1998) for at have et større farverum, og 
derved flere muligheder for at lave flere flotte juste-
ringer. det giver helt klart det bedste resultat. 

arBejdSPrOceSS
Patch tOOl & SPOt healinG tOOl
da det originale billede til baggrunden, som er hen-
tet fra colourbox.dk, havde tekst på, var det først jeg 
gjorde at fjerne den ved hjælp af patch tool, for at 
skabe en naturlig baggrund til erstatning af teksten. 
efterfølgende gennemgik jeg området hvor teksten 
havde været og reparerede med spot healing tool 
ved små områder.

hue/SaturatiOn & BriGhtneSS/cOntraSt
for at skabe større kontrast mellem træet og papi-
ret, med fokus på papiret, lavede jeg et lag med hue/
saturation og gav det en lavere lightness, hvilket 
gjorde træet mørkere. i et nyt lag, gav jeg baggrund- 
en brightness/contrast, for at fremhæve de lyse om-
råder.  

Pen tOOl 
Med pen tool tegnede jeg omkring kyllingefileten og 
krydderurterne, med så få anchor points som muligt 
for at skabe naturlige kurver. herefter konverterede 
jeg stien til en markering og gjorde denne til en mas-
ke for at fjerne baggrunden. 

Burne/dOdGe
Burne og dodge, er fantastiske redskaber til at 
fremhæve kontraster i de lyse og de mørke områ-
der. Ved at bruge burne og dodge på kyllingefileten, 

fremhæver jeg flere detajler og gør billedet skarpere. 
da krydderurten under kyllingenfileten blev for mørk, 
lavede jeg et nyt lag med brightness/contrast, for at 
gøre krydderurten lysere, og afmaskede området 
hvor der ikke var behov. 

Gradient, hue/SaturatiOn & Blur
for at skabe en så naturlig skygge som muligt, ko-
pierede jeg den fritlagte kyllingefilet, brugte hue/sa-
turation for at gøre billedet helt sort med lightness 
på -100, og gav herefter laget et gradient forløb. 
herved kommer der en naturlig skygge, med gradvis 
faldende transparency. for at skyggen ikke får en 
skarp kant, har jeg ved hjælp af blur tool, nedjusteret 
skarpheden helt ude ved kanten af skyggen. 

SlutPrOdukt
da jeg vidste plakaten skulle trykkes på bestrøget 
papir hos et trykkeri, der følger de internationale 
standarder, tilføjede jeg farveprofilen iSO coated v2 
i forbindelse med eksporteringen af pdf-filen. Ved 
først at konvertere billederne fra rGB til cMYk til 
sidst, har jeg haft mulighed for at arbejde med bille-
derne i et større farverum. løbende har jeg tjekket at 
farverne er i orden og kan trykkes. det har jeg gjort 
ved at se dokumentet i cMYk-preview (cmd+Y).  

kValitetSVurderinG
jeg synes at resultatet af plakaten er blevet godt, 
da det har et moderne udtryk, hvilket virksomheden 
ville have fokus på, og som skiller sig ud fra konkur-
renterne og rammer målgruppen rigtig godt.

hvis jeg skulle have lavet noget om, ville jeg eventu-
elt teste plakaten et par steder, for at se om prisen 
er nok i fokus. hvis man ikke kan se prisen på en 
god afstand, ville jeg overveje at ændre en smule på 
layoutet for at skabe mere blikfang omkring prisen.

derudover ville jeg i forhold til justering af både bag-
grundsbilledet og kyllingeproduktet, bruge juste- 
ringslaget curves, for ved hjælp af pipetterne at fin-
de højlys, skygge og gråbalance i billederne. jeg tror 
det vil have givet et flot resultat, hvis der havde væ-
ret taget højde for denne justering. 
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OriGinal fra eurO POultrY

det endeliGe reSultat Med SkYGGe

laYer - BriGhtneSS/cOntraSt
(lYSninG af krYdderurt)

fritlæGninG – Pen tOOl OG Path

før Burn/dOdGe efter Burn/dOdGe - detaljeret

Gradient – hue/SaturatiOn – Blur
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