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PrOdUkT
som et led i den online markedsføring af BBQ Wing’it, 
har jeg valgt at lave et website, med fokus på infor- 
mation. det er et website, der er baseret ud fra lærte 
funktioner i HTML5 og Css. den skal afspejle det mo-
derne design, som både magasinet og plakaten har, 
så der er sammenhæng mellem produkterne, og sam-
tidig med den henvender sig til målgruppen.

desiGnkraV
•	 designet skal være enkelt og indbydende
•	 implementering af slideshow
•	 stor brugervenlighed - navigation
•	 kontaktinformationer på virksomheden
•	 Visning af emballage
•	 Call to action element

arBeJdsPrOCessen 
fLOWCHarT – for at komme igang med et godt 
design til websitet BBQ Wing’it, lavede jeg et flow-
chart over de sider websitet skulle bestå af. Hvilken 
information var vigtig for virksomheden at få med, og 
hvad kunne udelades. resultatet blev en index side 
med 4 underlæggende sider – profil, vind, sortiment 
og kontakt. Herudover skulle man fra index siden 
kunne komme over til det online ipaper magasin.

skiTser – Ved hjælp af skitser, fik jeg den grundlæg-
gende ide til designet af websitet. Og med inspira- 
tion fra euro Poultrys nuværende website, var luft og 
enkelthed nøgleord til designet. derudover havde jeg 
besluttet på baggrund af målgruppen, at lave et re-
sponsive design, som fungerede på både på skærm, 
tablet og mobil.

WirefraMe – inden jeg begyndte at opbygge selve 
designet i dreamWeaver, lavede jeg en wireframe, for 
at fastlægge placeringen af de forskellige elementer 
der skulle med på websitet. i denne process var det 
vigtigt at lave en wireframe over de forskellige plat-
forme, for at se om designet kunne bære et respon-
sive website. 

desiGn – efter grundlæggelsen af wireframe, star-
tede jeg med designprocessen i dreamWeaver. Til 
skærm kom der en margin på 20% i højre og venstre 
side for at skabe mere luft omkring tekst og bille-
der. Til tablet blev margin reduceret til 5% i højre og 
venstre side, for at få det fulde udbytte af visningen. 
samme marginforhold brugte jeg på mobil, da platfor-
men er en lille enhed. designet er meget lukket, da de 
primære elementer er bygget op omkring kasser. det 
skaber ro for brugeren og giver bedre brugervenlig-
hed i henhold til navigation af sitet. designet er ge-
nerelt meget enkelt og stilrent, da det skal afspejle 
kvalitet, autoritet og tillid.   

GesTaLTLOVe
Gestaltlovene i designet hjælper med at organisere 
informationerne så brugeren lettere kan overskue 
indholdet. de sørger for at design og funktionalitet 
går hånd i hånd. det er meget vigtigt for virksomhed- 
en, at læseren kan gennemskue hvad websitet kan 
tilbyde og dermed skabe en nysgerrighed for mere 
viden.

i designet har jeg gjort brug af gestaltlovene lukket-
hed, lighed og nærhed. det er alle sammen love, som i 
designprocessen har fået stor fokus, for at skabe en 
lethed men henblik på brugervenlighed og navigation. 

CaLL TO aCTiOn
for at skabe opmærksomhed omkring websitet, har 
jeg lavet en konkurrence. det giver brugeren mulig-
hed for at engagere sig i websitet, og klikke videre 
fra index til siden hvor konkurrencen bliver uddybet.

de 4 desiGnParaMeTre
kOnTrasT
•	 farver – dyb sort & hvid
•	 form – firkantede & runde elementer 
•	 Typografi – majuskler & minuskler

farVer – farvevalget til websitet er baseret på en-
kelthed, det moderne og dragene udtryk. fordi der er 
så stor kontrast mellem den hvide og den dybe sor-
te farve, så har den en dragende effekt på brugeren, 
da det er med til at skabe spænding. den dybe sorte 
farve er meget kraftfuld og symboliserer autoritet, 
elegance og blikfang, når den bliver brugt på store 
områder. den hvide farve signalere renhed, ro og neu-
tralitet, hvilket er et godt modspil til det sorte. som 
blikfang har jeg også gjort brug af en skrap grøn far-
ve, til underoverskrifter og knapper, fordi den er mere 
synlig for det blotte øje, og symboliserer venlighed, 
ro og friskhed.

iLLUsTraTiOn – Til baggrundene på websitet, har 
jeg gjort brug af både fuldfarver og billeder, igen for 
at skabe variation og spænding på sitet. Billederne 
på sitet er en blanding af virksomhedens egne og illu-
strationer, som jeg har designet i form af emballager. 
det er vigtigt at billederne som bliver brugt på web- 
sitet har et perspektiv, for at drage læseren mere, og 
derfor er de også nøje udvalgt.

TyPOGrafi - det er vigtigt, når man vælger fonte til 
web, at det er websikre fonte. derfor er det ikke de 
samme fonte, som dem der bliver anvendt i maga-
sinet. Men til trods for det, har jeg brugt en grotesk 
skrift, som er enkel og yderst læsbar.
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