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Spørsmål rundt ditt prosjekt. 
Her vil du finne de mest relevante spørsmål som før eller siden vil dukke opp under utviklingen
av et design-produkt. For å kunne sikre et effektivt og strukturert samarbeid, er det til stor hjelp
for begge parter å definere det ønskede sluttprodukt så tidlig som mulig. 
Ut ifra dine svar på disse spørsmålene, kan det beregnes arbeidsmengden og dermed antatt pris
ganske nøye. Dine svar er helt uforpliktende inntil godkjenning av pristilbudet. Etter godkjenning
av pristilbudet vil dine svar være grunnlag for utviklingen av den første skissen. 

Ta deg litt tid og prøv å svare så nøye som mulig.  Det lønner seg!

Kontakt
(Navn, adresse, e-post, telefon, evt. kontortider, stedfortreder.)

Ønsket produkt eller tjeneste
(Kort beskrivelse av sluttproduktet som f.eks. brosjyre, webside, logo, forretningspapirer, 
annonse osv.)

Ønsket dato / tidsrom for ferdigstillelse
(Finn en realistisk tidsramme. Som regel må man regne med ca. en ukes tid etter godkjenning av
pristilbudet til et første designforslag kan presenteres. )
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Finnes det lignende materiale fra før? I så fall, hva liker eller misliker du ved dette?
(Eldre brosjyrer, hjemmeside, logo e.l.)

Beskriv produktet ditt. Beskriv målgruppen din.
Hvem vil du nå med ditt produkt? 
Hvem er interessert i ditt produkt? 
Hvem kjøper ditt produkt? 
Hvor ligger markedet?
(Dess nøyere dette kan beskrives, dess bedre)

Beskriv budskapet og de verdier som skal formidles.
Hvilket syn har du på  din bedrift / ditt produkt? 
Hvordan vil du at dine kunder skal oppfatte deg / din bedrift / ditt produkt? 
(Dess nøyere dette kan beskrives, dess bedre)

Finnes det hjemmesider/brosjyrer/logoer/reklame av relaterte bedrifter der du liker
eller misliker utseende / struktur / ideer?
(Skriv webadresser + kort beskrivelse av det du liker / ikke liker, studer brosjyrer og annet rekla-
memateriell. Beskriv det du liker / ikke liker.)
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Er teksten som skal brukes ferdig strukturert og tilpasset sluttproduktet?
Hvor mye tekst kan forventes? (beregnet på A4-sider med skriftstørrelse 12). 
Hvor mange menypunkter / overskrifter / avsnitt / sider blir det?
(Tekstmengden eller antall sider er en avgjørende faktor for utvikling av brosjyrer og hjemmesi-
der. Derfor er det viktig å få avklart dette så tidlig som mulig)

Er det ønskelig med utvikling av slagord / slogan eller strukturering og tilpassing
av tekst? (Kom gjerne med egne forslag.)

Er det behov for oversettelse av tekst til tysk, engelsk eller russisk?

Er egnet bildemateriell tilgjengelig?
Hvem skaffer bildemateriell i brukbar kvalitet? 
Hvem tar bildeutvalget?
(Bilder er en avgjørende faktor for utvikling av brosjyrer og hjemmesider. Derfor er det viktig å få
avklart dette så tidlig som mulig.)
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Har du spesielle forestillinger angående utseende av sluttproduktet?
(ønskede farger, elementer, papirtype, format, skrift-typer e.l.)

Kommentarer og anmerkninger
(Relevante saker som ikke ble nevnt i de andre punktene.)
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Litt om samarbeidet mellom oppdragsgiver og grafisk designer.
Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp ifbm. grafisk produksjon og rundt et prosjekt. 

Hvordan er fremgangsmåten for en vanlig produksjon?
En standardisert produksjon består av flere produksjonsetapper. Disse er som regel uavhengig av ønsket slutt-

produkt men kan variere i tidskrav.

Din henvendelse –> En første uforpliktende samtale hvor ønsket prosjekt beskrives nærmere –> Prisoverslag

–> Skriftlig pristilbud med tidsoverslag –> Godkjenning av pristilbudet–> Prosjektstart –> Innhenting av relevant

informasjon, skisseutvikling, programmering osv. –> Presentasjon av skissen –> Korrekturer/endringer/tilpas-

ning –> Presentasjon –> Godkjenning –> Optimering av godkjent materiell til trykk/web –>  Trykk/publisering

på nettet–> fornøyd kunde –> fornøyd Petas-Design :) 

Hvilken rolle spiller jeg som oppdragsgiver under utviklingsprosessen?
Dine oppgaver under produksjonen innebærer som regel formidling av ønsket innhold, forsyning med nødven-

dig og relevant materiell (f.eks. tekster, relevante filer, bilder), korrekturer og godkjenning av sluttproduktet.

Under prosessen vil det som regel dukke opp en del spørsmål som må avklares. Det er svært viktig å ha (kun)

en kompetent kontaktperson som kan gi raskt og bindende svar på slike spørsmål. 

Husk at du som oppdragsgiver kan bidra betydelig til en effektiv og tidsoptimert produksjon. Dess bedre du er

forberedt (med å ha f.eks. tekstene ferdig, bildene tilgjengelig osv.) dess raskere kan et produkt ferdigstilles.

Under hele prosessen vil oppdragsgiver og Petas-Design ha en dialog rundt produktet (dette foregår som regel

via e-post). Du vil få konkrete spørsmål som du skal ta stilling til. Dess snarere og nøyere du er med dette,

dess raskere kan produktet ferdigstilles. 

Hvor lang tid tar utviklingen av et design-produkt?
Dette kommer an på hvor omfattende prosjektet er. Et tidsoverslag gis ifbm. med pristilbudet.

Som regel må man regne med ca. en ukes tid etter godkjenning av pristilbudet til et første designforslag kan

presenteres. Etter det er det mange faktorer som avgjør hvor raskt man kommer i mål med produktet. 

Husk at du som oppdragsgiver også kan bidra betydelig til en effektiv og tidsoptimert produksjon ved å ha all

relevant materiell klar og tilgjengelig, og ved å opprettholde dialogen rundt produktet. For å unngå hastverk

anbefales det å ta seg tid til utviklingen av et solid produkt. Hastverk er kvalitetens største fiende! 

For mer informasjon se: www.petas-design.com
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