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Afsender
VERMUND, designmøbelproducent med rødder tilbage 
til 1935, der for år tilbage genoplivede de gamle designs 
der er tilgængelige i et hav af variationer. Derfor blev det 
vigtigt at kunne vise nogle af de mange kombinationer, 
og én måde at gøre det på, var en hjemmeside hvor det 
var muligt at bygge stole med nogle udvalgte materialer.

Opgaveeskrivelse
Opgaven blev derfor, at lave et mockup af et nyt design af 
den eksisterende hjemmeside, for at kunne præsentere og 
formidle idéen videre til udviklere og beslutningstagere, 
og tage del i ind- og opsætning på siden.

Målgruppe 
Hjemmesiden bliver benyttet og besøgt af forhandlere, 
privatkunder og erhverskunder

SWOT 
Styrke: Bæredygtig dansk design, historie 
Svaghed: Mindre budget, ikke så udbredt 
Muligheder: Opmærksomhed, salg, leads, følgere 
Trusler: Stor konkurrence på markedet 
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Fremgang 
Indledende møder og brainstorm gav et indtryk af 
formål, ønsker og begrænsninger. Designprocessen 
startede med research, for at få et indblik i hvilke 
strukture og elementer konkurrenter og lignende 
webshops benytter sig af, og derfra danne en idé om 
hvad der virker.

Wireframe

For at finde ud af flowet på siden, blev der lavet wire-
frame skitser, med moduler og beskrivelser af funktion 
og hensigt. 

Udkast og prototype

Udkast af hjemmesiden og webshop-modul er lavet 
i Xd, for at kunne præsentere en prototype af et nær 
færdigt produkt, få feedback og formidle designet til 
resten af teamet og eksterne udviklere.

Prototype og interaktionsflow

Produktionsflow
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Problemstilling og 
brainstorm

Research Skitser og struktur Møde

Materialer indsamles Udkast i Adobe Xd Møde og feedback
Animation og 

interaktion

Korrektur og  
godkendelse

Mockup sendes  
til udvikler

Moduler opbygges og 
tilføjes i Wordpress

Test og optimering

Betalingsløsninger 
oprettes

Siden går live
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Logo
Logoets bomærke har været en del af brandet 
siden oprindelsen og repræsentere designerens 
underskrift. Her er afstande mellem bomærke og 
navnetræk blevet tilpasset.

Farver og fonte
Farverne og fontene er de elementer der er 
beskrevet i styleguiden, så det respekteres igen-
nem hele designet, uden at gøre for meget bru af  
mørke farver.  

Fonten er Gotham, som er ret gennemgående for 
alt i forbindelse med brandet, hvor bold typisk 
bliver benyttet i forbindelse med produktnavne 
og er også set med versaler i logoet. 
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Tidlig udkast fra Xd Udkast af builder
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UX / Kunderejse
I toppen er der tilføjet en opmærksom-
hedsbar, til hurtigt at formidle nogle 
gænse budskaber og være en glansende 
first-read. 

Call to actions er tænkt ind i relevante 
moduler som links der leder videre i 
kunderejsen. 

Builderen er tænkt til at være overskue-
lig og intuitiv, med et responsivt layout i 
tankerne fra de første udkast.

Ikoner
Ikoner er lavet til hurtig at formidle nogle 
udvalgte bullets på forsiden. 

De blev først skitset, og derefter opteg-
net i illustrator, lavet i forskellige version-
er til korrekturrunde. 
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