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Logoforslag
FremtidsFabrikken

FONT
FREMTID font: Overhaul
Skriftypen brugt til FREMTID, valgt på  
den baggrund at symbolisere krea-
tivitet. En rå skabelon af en kreativ 
proces. Derudover er fonten også 
med til at skabe en kontrast til resten 
af logoet, som er rene farver uden 
textur i sig. 

FABRIKKEN font: RawengulkSans 
En stilren og minimalistisk font, som 
står i god kontrast til FREMTIDS-font-
en. 
Skrifttypen giver struktur, ro og bal-
ance i logoet, hvilket er med til at 
give en ligevægt i den samlede hel-
hed. 

Farve
Farverne er valgt på baggrund 
af placering af væksthuset ved 
havnen, hvilket giver den blå petru-
liumsfarve. Farven giver ro og bal-
ance, hvorimod den orange farve 
er en kontrast, som symboliserer en-
ergi, passion og innovation. 
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FORM & FIGUR 
Fabrikken i baggrunden er en måde at få budsk-
abet frem på, en slags fabrik hvor der udtænkes 
kreative tanker og nye ideer, i et innovativt hus/
fabrik. Du kan se tankeboblerne komme ud i top-
pen. 
Cirklen er valgt som en organisk form, en figur der 
aldrig ender, den symboliserer en proces, noget 
der er evigt, samt et tidsløst design.

Logoet fungerer også godt i sort hvid samt i grå. 
Se eksempel til højre.

PRODUKTION
Logo er udarbejdet af Maja Svensk - web og 
grafisk deign. Maja Svensk er en virksomhed som 
er placeret i Spinderihallerne i Vejle. Jeg arbejder 
med virksomheders fulde identiteter både til tryk 
og web. 
Jeg har bl.a. i min studietid tilbragt 3 måneder på 
Svendborg Rådhus hos kommunikationschef Kim 
Barren, som grafiker og har i den forbindelse også 
designet webbannerne for Svendborg havns 
hjemmeside. Derudover leverede jeg også di-
verse grafiske løsninger både til den digitale infor-
stander i Svendborg samt diverse andre grafiske 
løsninger til forskellige afdelinger i kommunen.

Jeg arbejder ofte i minimalistiske og tidsløse de-
signs, som altid følger virksomhedens grafiske 
røde tråd.
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