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Url for websiden til 
SMC/Purebuzz:

http://smcpurebuzz.com/

Innledning 
I forbindelse med eksamen 4 i kurset GRA2 ble det bedt om å velge mellom et prosjekt 
med en virkelig kunde, eller ta del i et treineeship i et grafisk design industi. Det ble valgt 
å jobbe med en virkelig kunde som et prosjekt. Det ble på forhånd utarbeidet en prosjekt-
beskrivelse der beskrivelse av kunden, deres problemstilling og ønsker av produkter ble 
definert. Prosjektbeskrivelsen inneholdt også en detaljert fremdriftsplan over prosjektets 
gjøremål for å sikre en god flyt i arbeidsprosessen. Dette ble på forhånd godkjent før 
selve prosjektets start. Produktene som skulle lages i løpet av de 6 ukene prosjektet varte, 
var logo, business kort, webside, invoice template, quotation template, newsletter header 
for bruk i Mailchimp, et takke/hilse kort.

Det ble foretatt et intervju av kunden for å samle inn all nødvendlig informasjon. Videre 
ble det gjort reaserch på kundens brukergruppe, konkurenter og design stil på andre 
bedrifter i samme sjanger. Ut fra reaserchen ble det laget moodboard som var grunnla-
get for ideutvikling og skissering for logo, samt avgjørelse på font- og fargevalg og videre 
ferdigstillelse i Illustrator. Det ble laget mock up for websiden som var grunnlaget for 
designutviklingen gjort i Wordpress. Illustrator ble brukt for å lage design elementer brukt 
på websiden, samt newsletter header. InDesign ble brukt til å lage design og layout for 
lettehead design som ble implementert i OpenOffice som template. Trykksaker, som busi-
ness kort og takke kortet ble til slutt trykket og fotografert. 

Rapporten gjenspeiler arbeidsprosessen med relaterte dokumentasjon, og blir avsluttet 
med begrunnelse av designvalg.

Tolkning av oppgaven 

For eksamen 4 designår 2 stod det mellom valget å jobbe i en grafisk design industri eller 
et prosjekt med en virkelig kunde. Da jeg jobber itillegg til studiene ble det vanskelig å 
få til et treineeship, derfor ble det valgt å jobbe med en kunde i et prosjekt. En prosjekt-
beskrivelse med tilhørende fremdriftsplan skulle på forhånd godkjennes. Prosjektet varig-
het var 6 uker så prosjektets innhold måtte fylle denne tiden. Det var fritt frem for hvilket 
innhold prosjektet skulle ha. 

Prosjektbeskrivelse

Etter å snakket med mange folk var, det ei venninne som hadde fått svar i et forum for 
kvinnelige entreprenører i Hongkong. Det var to kvinner som hadde hvert sitt PR og kom-
munikasjons selskap som nå har slått seg sammen, som meldte seg interessert i å jobbe 
med meg for eksamenprosjektet.  Selskapet het Smith-Mann Communications (SMC)/ 
Purebuzz, et lite firma som holder til i Hongkong. De har begge mange år med erfaring 
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innen PR og event organisering. Da de hadde to ulike identiteter og websider ønsket de å 
få en ny identitet til det nå merget selskapet og en felles webside. Websiden skulle gi kun-
der en oversikt over hvilken service de tilbyr, en introduksjon av selskapet og dem selv 
samt en oversikt av kunder de har og har hatt. De ønsket et rent og chic stiluttrykk. For en 
helhetlig  corporal identitet ønsket de en logo, business kort, invoice template, quotation 
template, newsletter header og takke/hilsen kort. (For utfyllende beskrivelse og spørre-
skjema se Vedlegg)

Strategisk Design
Konsept og målgruppe:
SMC/Purebuzz`s kunder er små niche bedrifter som blant annet mat og drikke bedrifter 
som hotell og restauranter, luksus livsstil merker, interiør butikker, mote og smykker, 
nettbutikker, mat leverings selskaper og blomsterbutikker. De er selv en boutique/niche 
bedrift som jobber intimt med sine kunder. De ønsker et stiluttrykk som er positivt, snilt, 
personlig, rent, chic, luksus, kvalitet og imøtekommet. 

Det er valgt en marihøne til logosymbol, da den representerer lykke og suksess. En flyven-
de marihøne oppfyller dine ønsker. Samtidig er den liten og vennlig. Noe som reflekterer 
mange av SMC/Purebuzz`s egenskaper. Websiden har en moderne og enkel stil som 
passer til deres ønsket stiluttrykk. 

Logo

(Mer utfyllende beskrivelse av designproduktene kan finnes i design manualen bakerst i rapporten)
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Research og arbeidsprosess

Analyse

Siden det var innhentet en god del informasjon allerede til prosjektbeskrivelsen, der 
bildet av selve selskapet SMC/Purebuzz var ganske klart, startet prosjektet med å kartleg-
ge målgruppen og konkurrentene. Kundelisten på websiden til Christine Smith-Mann ble 
brukt til å søke opp hver kunde for å se hva slags selskaper de var og hvilken stil de had-
de. Det ble laget et moodboard ut av funnene. Det viste seg å være en gruppe av mange 
ulike bedrifter og sjangre, noe som ikke forenklet videre prosess med ideutvikling for logo 
og konsept. Derfor ble SMC/Purebuzz`s ønsker rundt stiluttrykk vektlagt under ideutvik-
lingen.
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Videre ble det gjort en analyse av konkurrentene de hadde listet opp og andre tilsvarende 
bedrifter sin logo. Funnene ble samlet i et moodboard. Noe SMC/Purebuzz ikke ville as-
sosieres med, var finans og bank med et stivere stiluttrykk, da de ikke har denne gruppen 
som kunder. Funnet av konkurrentene viste seg at mange hadde et litt mer stivere uttrykk 
en de var ute etter, men samtidig var det viktig å kunne bli assosiert med den sjangerne 
de var innenfor; PR og kommunikasjon.

Inspirasjonsmetode

Før det ble laget moodboard for logodesign, ble det gjort brainstorming rundt konseptet 
og ideer på logosymbol som kunne representerer deres verdier og ønsket stiluttrykk. 
Internett ble brukt til å innhente informasjon om de ulike objektene.
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Da det ble samlet inn inspirasjon for logo som hadde stiluttrykk som SMC/Purebuzz var 
ute etter ble det en missforståelse, da ordet Boutique, som de definerte seg som, ble 
oppfattet som boutique stilen med ornamenter, virvler, krøller og detaljer. Derfor ble det 
gjort research og laget moodboard med denne ideen i utgangspunktet. Noe som ble godt-
kjent for videre utarbeidelse av logo og det ble skissert logodesign.

Niche - liten, spesefikk “big fish in a small pond”, micro
Boutique - liten, begrenet, spesifikk, premium
Intim- trygg, åpen, nær, personlig

Logo symbol ideer:
Maskott - dyr
fugel - sprer rykter
fjær - sriver, lett som en fjær
gullfisk i en lyspære
påfugel - small but make big things happen
ugly deep water fish decorated beautifully.
chameleon - tilpasser kundens behov
lysende fisk - makes you brighten
lås
link - kobling
tre - hjelper bedrifter å våkse
nøkkel - til suksess
hands - on
lyspære - alltid en lys ide
puslebrikke 
øye - we see your needs. 
snakkeboble - komunikasjon
stjerne - nå sine drømmer
to damer
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PR
PR

PR
PR

PR
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Etter at de to kvinnene hadde fått samkjørt seg litt ble det enighet om at dette var ikke 
veien de vilke gå, men heller et mer enkelt og stilrent uttrykk. Det ble da en ny runde med 
reaserch, moodboard og skissering.
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Det var ikke lett å finne det riktige symbolet som representerte deres egenskaper og veri-
er. Det ble derfor innemellom skisseringen gjort flere runder reaserch på internett for å 
innhente inspirasjon til ide til konsept. Da ideen mariehøne kom opp og etter å funnet fak-
ta om denne ble det det endelige valget på logo symbol, da den hadde mange likhetstrekk 
med SMC/Purebuzz. Da ble det skissert mange forslag for å få detaljene helt riktig. 
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Det ble laget et elektronisk forslag i 
Illustrator som ble sendt til kunden for 
godkjenning av konsept og logosymbol 
objekt. Den ble godt likt men de foretrek-
te sans-seriff font, da de likte Helvetica 
Neue LT Std  godt. Dermed ble det ut-
forsked mer med font og småjusteringer 
på logosymbol. 

Det ble samtidig gjort research på farg-
er. Kunden hadde et sterkt ønske om å 
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beholde grønnfargen hun hadde fra før. Den andre kvinnen hadde en lilla farge. Da disse 
ikke gikk godt sammen ble det lett etter en lillafarge som gikk bedre til grønnfargen. For å 
sikkre riktig valg av farger ble det gjort research på fargenes betydning og på farger til PR 
og media bedrifter og det viste seg at disse to fargene passet godt innen for den sjan-
geren. Kuler.com Det ble laget et moodboard der resultatet av researchen ble samlet. 

Etter frem og tilbake angående antall prikker og hvor krøllete følehorn, ble vi til slutt 
enige  og fornøyd med det endelige resultatet. Det hadde til nå blitt bruk for lang tid på 
logo i forhold til hva som avsatt ut fra fremdriftsplanen. I stedet for å jobbe med news-
letter header og templates, ble det avgjort at det var best å begynne med websiden, da 
det kunne vise seg at enekelt design element på websiden kunne gjenspeile seg i annet 
design. 

Websiden

Research og ideutvikling

Internett ble brukt for å gjøre research på konkurrenter og tilsvarende bedrifter sine web-
sider. For å vite hvilke løsninger det skulle letes etter design på, ble det skissert wireframe.
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Det ble laget et moodboard med web design ideer som kunne passe innholdet på siden. 
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Det ble deretter laget mock up for designet på websiden. Ikoner som trengtes ble skissert 
og laget og lagret for web klar til bruk. 
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Contact regarding writing?

Christine Smith-Mann

 852 93184532  
christine@smithmanncomm.com

We are... A summery of what is under about. 
Few sentences describing what company you are. 

Description of the company 
goal, 

GOAL BESTMISSION

The company mission, how are 
you as a company, how do you 

work towards clients

How are you different.
Describing why you are better 

“SMCPUREBUZZ is so good.. Testimonials, 
Recommendation from clients. SMCPUREBUZZ is so good.. 

Testimonials, Recommendation from clients...”

DO

DO CLIENT-LISTNEWSFOLIOWE EVENTS

852 93184532     852 91265052 christine@smithmanncomm.com     neelam@purebuzz.hk

2015  © SMCPUREBUZZ

ICON ICON ICON ICON ICON ICON ICON

The combined resources of 
SMC Purebuzz provide excel-
lent English writing and Chinese 
translation services.  SMC Pure-
buzz understands the difference 
between media and marketing 
composition, and press releases 
are written correctly and are reg-
ularly published word-for-word. 

Writing & 
Translation:

Media 
Relations

Promotional 
Planning

Event 
Organisation

Collateral 
Creation

Copy 
Writing

Social 
Media

ICON ICON ICON ICON ICON ICON ICON

The combined resources of 
SMC Purebuzz provide excel-
lent English writing and Chinese 
translation services.  SMC Pure-
buzz understands the difference 
between media and marketing 
composition, and press releases 
are written correctly and are reg-
ularly published word-for-word. 

Writing & 
Translation:

Media 
Relations

Promotional 
Planning

Event 
Organisation

Collateral 
Creation

Copy 
Writing

Social 
Media

About SMCPUREBUZZ describing the background of the company describing the background of the 
company. Aborum velluptatur? Luptatem fugiasi voluptatent qui num qui blaut vent fuga. Nem corro-
rum utem vollis nist, core con pa ipidellesti blam, nia quam harchillam re dolorro molut utat. It faccum 
consedia iuntibus si odignatur autem ipsapid quias vid quatem nimpore rferibeaAxime inis as con per-

About SMCPUREBUZZ describing the background of the company describing the background of the 
company. Aborum velluptatur? Luptatem fugiasi voluptatent qui num qui blaut vent fuga. Nem corro-
rum utem vollis nist, core con pa ipidellesti blam, nia quam harchillam re dolorro molut utat. It faccum 
consedia iuntibus si odignatur autem ipsapid quias vid quatem nimpore rferibeaAxime inis as con per-
natiati unt. Ad erionem quam volenihit optatqu asperio volorunti ipsapide nust, sam faceat. Cae et aut a 
es exerumet volum cus simi

WE

Christine Smith-Mann

Aborum velluptatur? Luptatem fugiasi voluptatent 
qui num qui blaut vent fuga. Nem corrorum utem 
vollis nist, core con pa ipidellesti blam, nia quam 

harchillam re dol

Neelam Daswani 

Aborum velluptatur? Luptatem fugiasi voluptatent 
qui num qui blaut vent fuga. Nem corrorum utem 
vollis nist, core con pa ipidellesti blam, nia quam 

harchillam re dol

THE TEAM

DO FOLIOWE

CONTACT

NEWS

Contact about events ?

Neelam Daswani

852 91265052
neelam@purebuzz.hk

CONTACT
Contact us Aborum velluptatur? Luptatem fugiasi voluptatent qui num qui blaut vent fuga. Nem corro-
rum utem vollis nist, core con pa ipidellesti blam, nia quam harchillam re dolorro molut utat. It faccum 

ABOUT PORTFOLIOSERVICE CONTACT

We are... A summery of what is under about. 
Few sentences describing what company you are. 

Description of the company 
goal, 

GOAL BESTMISSION

The company mission, how are 
you as a company, how do you 

work towards clients

How are you different.
Describing why you are better 

“SMCPUREBUZZ is so good.. Testimonials, 
Recommendation from clients...”

NEWS
Description of how the newsletter works, what kind 
of information people could get if they subscribe to 

the newsletter. How big network you have etc.

Name

e-mail

Submitt

ABOUT CLIENT-LISTNEWSPORTFOLIOSERVICE EVENTS

852 93184532     852 91265052 christine@smithmanncomm.com     neelam@purebuzz.hk

2015  © SMCPUREBUZZ
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Webutviklingen

Da det var et krav fra kunden at de måtte ha muligheten til tilføre innhold selv i ettertid 
ble det valgt å lage en wordpress side. Kunden kjøpte domenet hoss One.com. Word-
press ble lastet ned og lastet opp på deres domene og innstalert. Themet som ble bruk 
er Catch Everest som er et responsiv theme. Det ble laget et child-theme med egen style 
og functions filer for å kunne gjøre endinger på designet av siden. For å få til den Parallax 
scrolle effekten på bakgrunnsbildet ble Parallax Scroll by Adamrob.co.uk innstallert. For 
å få til seksjoner nedover siden ble Sectionizer Wordpress Plugin innstallert. Da siden er 
bygget opp av kun tre sider, Home Portfolio og News, måtte de resterende menyfanene 
bli linket til de rellevante seksjonene, dermed ble Page scroll to id innstallert. For å skape 
en myk og fin annimert scrolle effect på dette ble Easy Smooth Scroll Links innstallert. 
Det ble brukt mye tid på å finne ut hvordan testimonials seksjonen skulle programmeres 
slik at den fikk lik funskjon som på siden som var brukt som inspirasjonskilde; http://
aetherthemes.com/demo/visia/. Der man kunne klikke på logoen så kom den tilhørende 
testimonialen opp uten å laste siden på nytt. Hvordan dette skulle gjøres med HTML var 
klart men med php koding var det heller uklart. Det ble søkt etter ulike plugins som kunne 
ha denne funksjonen, men fan ingen som gjorde akkurat det som var ønsket. Til slutt 
måtte denne funkjonen bli forkastet og det endte med å bruke slider som viser bilde av 
logoen med tilhørende testimonial. Ikke optimalt, men for å komme videre så måtte det 
bli denne løsningen. 

Bildene som er brukt er bilder kunden skaffet i en bildedatabase de hadde tilgang til og 
innholdet ble tilpasset mock upen. Service kategoriene sitt layout var tenkt at ikonene var 
i en bilde galleri med hover effekt der teksten lå, men justert posisjon slik at den kom opp 
under ikonet. Her ble det også søkt mye på ulike gallerier som hadde denne funkjonen, 
men det ble heller ikke funnet noe som passet. Det dukket samtidig opp et problem der 
allt innholdet var uklikkbart. Det ble brukt mye tid på å finne ut hva som forårsaket det, 
om det var plugin som ikke fungerte eller om det var noe som lå i veien. Det ble til slutt 
funnet ut at det var siden som var lagt bak for at parallaxen skulle vises. Dette ble rettet 
opp med å sette riktig z-verdier på de involverte elementene. Det ble tenkt ut en annen 
måte å løse problemet rundt service kategori tabellen, ved bruk at fane tabell der fanene 
inneholdt ikonbildene og teksten kom under når man klikket. Responsive Tabs ble funnet 
og innstallert. I utgangspungtet tillot ikke denne bilder, men med å lime inn html koden 
til bildet inn i fanen ble dette løst. Videre ble den justert designmessig, da det allerede 
var tilført styling i pluginen som ikke var ønskelig. For å få til funskjonen der overskriften 
flytter på seg når man klikker ikonet ble det tilført en div hver som ble justert ved css. 

Deler av siden har flere kolonner, her ble Easy Columns innstaller der short codes gjorde 
jobben lett.  Det viste seg at etter en oppdatering av wordpress og themet ble det kluss 
i enkelte ting som det ble brukt mye tid på å rette opp igjen. Etter oppdateringen funket 
det ikke å bruke denne shortcoden for kolonner i teks widgeten. Det ble funnet en fun-
skjons kode som rettet opp dette og løste problemet. 
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I footeren var det ønskelig med en egen meny som ga lett tilgjengelighet til deler på 
siden. Siden dette themet ikke tillater flere menyer ble det funnet en funsjonskode som 
tilførte flere menyer. Menyen ble laget under meny i administrasjonsfeltet og tillagt en 
footer widget. 

Current clients under protfolio siden skulle presenteres med kundenes logoer og i ut-
gangspungtet var det tenkt å ha case studies  og beskrivelse av kundene, men dette sa de 
fra seg og ønsket ikke å ha med på siden. Dermed ble det funnet en plugin som presen-
terte thumbnail bilder med hover effekt, men valgmulighetene var veldig begrenset og 
det måtte en del justeringer med css for å få til den hover effekten som var ønskelig. 
Noe som ikke er så enkelt når man ikke alltid finner riktig div eller class å endre. Nederst 
på portolio siden ble det funnet en bildeslider som kunne presentere bilder fra tidligere 
eventer de har arrangsjert. WP responsive photo gallery gjorde den jobben. 

Så kom det største hodebryet av dem alle; News. Denne siden skulle være en bloggside 
der kunden kunne poste nyheter de sender via nyhetsbrevene de sender. Den skulle ha 
en vanlig blog layout, altså skulle siden være smalere enn de andre som er full vidde. Den 
skulle også ha et nyhetsbrev påmeldingskjema som skulle linkes opp mot Mailchimp, som 
de bruker til å distribuere nyhetsbrev med. Det ble prøvd å justere bredden på siden men 
det ødela selvfølgelig alt på de andre sidene, så det endte med at valget ble å installere 
en egen wordpress kun for news siden. Den første websiden var innstallert på rooten av 
domenet og til å begynne med var det trodd at dette kunne bli et problem når wordpress 
skulle installeres i en undermappe. Dermed ble det søkt på hvordan man trykt kunne 
flytte siden til en undermappe men samtidig kunne beholde domenet uten navnet til 
mappen den blir flyttet til. Etter mye lesing ble filene flyttet og det ble ingen suksess, der 
siden ikke ble presentert som tidligere. Før det ble jobbet mye med å fikse probleme, ble 
det forsøkt å installere wordpress i news undermappe, det var heller ingen enkel sak da 
det virkelt som den blandet seg med den allerede installerte wordpress siden. Support 
på one.com ble kontaktet flere ganger, og etter mye frem og tilbake, ble det konstatert 
at det var mulig å ha den oprinnelige siden på rooten av domenet, bare det brukes annet 
table-prefix. Dermed ble websiden flyttet igjen, noe som resulterte i at alt ble som før 
igjen og opplastingen og innstallasjoen av news siden gikk greit. Det måtte fjernes omtren 
alt slik at det kun var en blogg siden igjen. Det gikk ikke å få blogg innlegg til første siden 
så det ble lagen en egen news side der postene blir kategorisert til news så ble dette løst. 
Videre måtte header og footer bil laget så likt som hoved siden som mulig, slik at det 
føles om brukeren er på en og samme side når de navigerer. Headeren ble laged med 
Sectionizer Wordpress Plugin og Parallax Scroll by Adamrob.co.uk og flytett opp. Menyen 
ble linket til  de sidene på hoved siden. De delene som var like på begge sidene ble CSSen 
kopiert og tilpasset etter endringer som var gjort. Problemet var å få footeren over hele 
siden. Det ble søkt masse rundt dette og grublet masse, uten mye hell, men til slutt kom 
ideen opp at den måtte fluttes ut av containeren. Ved å flytte ende diven på siden i footer.
php ovenfor selve footeren ble dette løst. Utvikleren av parent themet ble kontaktet for 
å finne ut hvordan linken av logoen kunne endres til den andre websiden da dette skulle 
linkes til home. Etter mye prøving og feiling ble det endelig i orden(kildehenvisning: Endre 
logo link)

Nyhetsbrev påmeldingsskjema ble laget ved å installere MailChimp for WordPress Lite 
og koble den opp mot MailChimp kontoen til SMC/Purebuzz ved å skrive inn MailChimp 
APIen. Denne ble stylet så den passet inn på siden med CSS. 

Tilslutt ble det jobbet med å få websiden responsiv med jquery. 
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Business kort

SMCPUREBUZZ
W E  L A U N C H  Y O U R  D R E A M S

De hadde et kvadratisk business kort tidligere og ønsket å fortsette med det da de hadde 
fått mange tilbakemeldinger på at det var et lett gjennkjennelig kort. Lagingen av business 
kortet gikk forholdsvis raskt da template i Illustrator på business kort var laget i forbind-
else med tidligere prosjekter som ble justert. Da kortet er så lite er det litt begrenset hvor 
mange muligheter det er å plassere teksten. Stilen fra websiden med fontbruk og farger 
ble speilet i designet her. Kunden likte første forslag og det ble dermed ikke utforsket 
mye mer enn det. De ble trykket på 300g uglanset papir. Det røffe uttrykket den uglansete 
papiret ga passet godt til designet. 
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Takke/hilse kort

Tanken var å gjenspeile stilen fra business kortet til dette kortet slik at det går en rød trå 
gjennom design produktene. Enkel sentrering av logo og kontakt info på baksiden og god 
plass til personlig skriving. Trykket på likt papir som business kortet. Størelse 12*12cm.
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Invoice template
Det ble gjort litt research på design og innhold på invoice og laget moodboard. 
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INVOICE

 FROM

SMC/Purebuzz INVOICE: #

Unit 8, 23/F, Harbour Industrial Centre, 10 Lee 
Hing Street, Ap Lei Chau, Hong Kong

DATE: 00.00.0000

+(852) 93184532

 TO                  

Central Venue Management

30/F, Block 28, Baguio Villa 550 Victoria Road, 

Pokfulam, Hong Kong

maureenearls@cvm.com.hk

Phone (852) 9318-4532 

DESCRIPTION AMOUNT(HK$)

Central Venue Management: Harbourfront Feast at Dine & Design 2015 

Project fee from March 1, 2015 through May 10, 2015

 – Deposit$XX,XXX

TOTAL $XX,XXX  

PAYMENT TERMS: IMMEDIATE UPON RECEIPT OF INVOICE
Payments that remain over 1 month overdue will be subject to 15% interest per month until settlement. If any invoices 
remain outstanding for 2 months or more, SMC/Purebuzz reserves the right to terminate the agreement or cease all 
work on behalf of the client until all outstanding payments are received. 

BY TRANSFER OR BY CHEQUE TO

Account Number: 474-9-028710 Smith-Mann Communications Limited

Account Name: Smith-Mann Communications 

Limited

Bank: HSBC

Bank Code: 004

Smith-Mann Communications Limited

Authorised Signature

Kunden hadde invoice de allerede brukte som ble brukt som mal for utarbeidelsen av 
den nye templaten. Ideen var å prøve en litt anderledes layout enn andre invoicer derfor 
ble footeren på venstre side, noe som gjør at formatet for teksten blir smalere og mer 
oversiktlig. Her ble den horisontale logoen brukt i headeren som passet formatet bedre. 
Layoutet ble laget i InDesign, og designet på headeren og footeren ble laget i Illustrator. 
Ved å følge en beskrivelse funnet på nettet (Kildehenvisning: Letterhead in Word) ble 
dette implementert i OpenOffice slik at kunden kan redigere det og bruke templaten 
om og om igjen. Da kunnskapen på OpenOffice var lav i utgangspungtet ble dette tid-
krevende. Google ble et godt hjelpe middel for å finne ut av hvordan ting skulle gjøres.
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Quotation template
Likt format ble brukt for Quotation templaten med utgangspungt i deres gamle quotation.

QUOTATION

CLIENT: DATE: xxxxxxx xx, 2015

[Name] QUOTATION: [quotation #]

[Company]

[email]

[CLIENT NAME]

DESCRIPTION AMOUNT (HK$) 

Monthly Retainer fee from xxxxx to xxxxx

SMC/Purebuzz will carry out the tasks outlined in this proposal, on behalf 
of xxxxxxxx for a duration of 6 months, starting xxxxxx through xxxxxx

Fee includes:

Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

Task 5

Project fees do not include specialty project work, outsourcing expenses for photographers, 

contractors, event management companies, database procurement, designer and printing fees, 

expenses and advertising placements.

Monthly retainer fees are payable in advance of each month’s work, upon presentation of the 

invoice. Payments that remain over 1 month overdue will be subject to 15% interest per month 

until settlement.  If any invoices remain outstanding for 2 months or more, SMC/Purebuzz 

reserves the right to terminate the agreement and cease all work on behalf of the client.

All incidental and out of pocket expenses such as entertainment, postage, stationery, 

transportation (including parking), etc will be billed separately with receipts if applicable.

Any time spent over and above that quoted for above, will be billed on an hourly basis with prior 

approval from client.  One month’s notice for termination of agreement from either side is required 

in writing.

Retainer fees are payable monthly in advance

Approved by:

Christine Smith-Mann

SMCpurebuzz For and on Behalf of
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Newsletter header

Newsletter headeren ble så enkel som den horisontale headeren. Noe som ble raskt tatt i 
bruk.

Formatet på newsletter headeren ble funnet ved å logge seg inn i kundens MailChimp 
konto. 

Det ble til slutt laget en design manual for den nye identiteten til SMC/Purebuzz.
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Designvalg

Stiluttrykk

Det er valgt en stilren og moderne stil på designet av produktene noe som passer godt 
med stiluttrykket til SMC/Purebuzz. Valget av fontene (forklart under Typografi), farger 
(mer under Farger) og komposisjon (forklart under Komposisjon) reflekterer dette. 

Typografi 

Fontene som er brukt er Lowvetica Bold på logonavnet og slagordet. Kunden ønsket en 
enkel sans-seriff font og denne var en luftig font med høy x-høyde som gjorde den godt 
lesbar. Sirkelformen i ”C”-en gjenspeiles i det runde logosymbolet. Den har en moderne 
og stilren uttrykk som kunden likte godt. 

Fonten som er brukt på andre trykte produkter er Helvetica Neue LT Std  47 Light Con-
densed på body tekst og 77 Bold Condensed på overskrifter. På websiden er 65 Medium 
brukt på body tekst og 500 waight på overskrifter der den i tilleg får all caps tilført for å 
trekke rellasjoner til all capsen som er brukt i logonavnet. Det er valgt å ikke bruke con-
densed versjonen av fornten på websiden da den ikke e rlike leselig på skjerm. 

Farger 

Det er brukt en fargepalett på 2 hoved farger; grønn og lilla. Grønnfargen er en blanding 
av grønn og turkis og representerer kommunikasjon og vekst. Lillafargen er nærmere en 
indigo farge og kan asosieres med visdom. Noe som passer selskapets egenskaper godt. 

Fargene på teksten er valgt til en 80% svart for å ikke få for hard og sterk kontrast til de 
andre designelementene. Det er også valgt en lysere lilla for logonavnet for bruk på mør-
kere bakgrunner i de tillfeller hvit ikke er passende å bruke. Grønnfargen er også brukt 
gjennomførende på alle overskrifter for å dra en rød trå mellom logoen og andre design-
produkter. 

Komposisjon, layout, grid 

Logoen har i utgangspungtet en sentrert komposisjon da den runde formen, som repre-
senterer sporlight da SMC/Purebuzz fremhever sine kunder i rampelyset der de får sin 
fortjente oppmerksomhet. Derfor er mye av komposisjonene sentert også for å snevre 
inn fokuset. Marihønen er snudd 45 grader for å gi følelsen av å fly, da flyvende marihø-
ner oppfyller drømmer, noe ligger i slagordet til SMC/Purebuzz. Slagordet er tracket til 
bredden av logonavnet for å skape balanse og et ryddig uttrykk. 

Websiden er bygget ut fra et sentrert layout med seksjoner og lengre sider med skrolling, 
noe som er mye brukt for tiden og gir et moderne utrykk. Øyet trenger ikke lete seg rundt 
på siden da alt kommer til synet når man skroller. Det er kun News siden som beholdt 
den tradisjonelle blogge stilen som folk flest er kjent med og er dermed brukervennlig for 
sitt forbruk. 

Formatet på Letterhead templatene er A4 med en marginer på top: 4cm, høyre: 2cm, 
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bunn: 2cm, venstre: 5.5cm, for å få plass til den brede lilla feltet på venstre side. Dette ble 
gjort for å gi et litt anderledes uttrykk enn et vanlig letterhead template har. Lillafargen gir 
samtidig et mer vennlig uttrykk i en invoice enn bare kald hvitt. 

Business card har også sentrert komposisjon med logoen sentrert på fremsiden og 
kontaktinfoen sentrert på baksiden. Unntaket er at logosymbolet er brukt som en liten 
dekorasjon nederst på venstre side. Margen som blir skapet på venstre side av bredden 
logosymbolet tar, gir et likt utrykk som letterhead templaten har med sin lilla marg på 
venstre side. Designvalg blir dermed koblet fra produkt til produkt og skaper et helhetlig 
stilutrykk. 

Takke kortet har mye lik komposisjon som business kortet, men det er tilført en radial 
gradient på den lillae bakgrunnen for å få et varmere og lunere uttrykk som passer godt 
til gjøremålet med kortet.

Kildehenvisninger og referanser 
Marihønens betydning
http://www.universeofsymbolism.com/ladybug-symbolism.html

Konkurrenter
http://www.plug-me.com/our-team/

Text widget 
http://www.inmotionhosting.com/support/edu/wordpress/313-use-shortcodes-wit-
hin-text-widgit

https://wordpress.org/support/topic/how-to-make-shortcodes-work-in-a-widget?replies=4

Theme forum
http://catchthemes.com/support-forum/topic/full-width-menu-and-header/

Wordpress
https://wordpress.org/support/

Letterhead in Word
http://99designs.com/designer-blog/2014/02/17/tutorial-microsoft-word-letterhead-tem-
plate/

Converting Indesign layout to word
https://forums.adobe.com/thread/604547?tstart=0

Mailchimp API
 https://polkaspots.zendesk.com/hc/en-us/articles/201070513-Where-can-I-find-my-MailC-
himp-API-key-and-List-ID

Endre logo link: 
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http://catchthemes.com/support-forum/topic/how-to-change-logo-image-link-in-child-
function-php/

Gamle websider:
http://www.smithmanncomm.com/
http://www.purebuzz.hk/

inspirasjon web design:
http://aetherthemes.com/demo/visia/
http://www.mynameischris.co.uk/
http://dashtag.co.nz/

Fargenes betydning:
http://lightlines.no/farger

Farge inspirasjon:
Kuler.com

Studieblogg:
https://ainaskosmvold.wordpress.com/
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Project description 
for Project Exam 
4th Semester 

Client description:

Smith-Mann Communications (SMC)/ Purebuzz 
is a small company based in Hongkong runed by 
Christine Smith- Mann and Neelam Daswani.  SMC 
was established in February 2003 and is a com-
munications consultancy company which strives 
to enhance sales and business activity for all of 
its clients. Purebuzz was established in 2007 and 
are doing PR marketing and events. Together they 
offer a intimate team of PR professionals who pro-
vide a personalized and professional service that 
offers excellent ideas, constructive input, creative 
viewpoints and flexibility, to achieve maximum 
publicity and business results. Their services are 
Public Relations, Writing and Chinese translations, 
Event organization and management, Collateral 
creation and management and Marketing. They are 
working with about 6 to 7 clients at a time. Which 
means they can follow up each client depending on 
their individual needs. 

Questions

1.Company name: Have you considered a new 
name for the merged company?
Can not change name since we are so well known 
by our current company names and are a well es-
tablished company over many years. 

2.List three words that represent you as a 
company:
Boutique, Niche, Intimate

3.What is your goal now?
Personally service, tailor-made for each clients 
needs, wish to help the client to achieve success.  

 3.1.What is your goal for the future?
Expand in number and type of client. Now our 

clients are 80% food and beverage and 20% luxury 
products like fashion, jewelry, spa, handbag. Would 
like to be more 50-50. Wish to expand more in the 
female luxury products. 

4.Who is your target group? Main target group, 
is there others that you also would like to 
reach?
Food beverage, luxury life style brand, fashion jew-
elry, interior shops, gifts, furniture, online shops, 
food delivery, flower shop. Small niche businesses.

We do not do technical businesses or finance. 

5.Who do you see as your competition? Why?
List their webpages: 
Companies which are doing the same as us which 
also are small. 

6.What makes you different from them?
We have more experience then them and we 
charge less. We give the clients personally atten-
tion where as the others are hiring less experi-
enced employee to do the work for them. We give 
the client a better experience of the services we do 
for them. 

7.What do you offer(products and service 
etc.)?
PR:
PR Strategy
• PR Campaign Development
• Media Product Placement
• Media Kits
• Seasonal Press Releases
• Press Conferences and Press Events

Marketing:
• Marketing & customer research
• Strategic marketing planning & development
• Brand Creation
• Brand Development/ Awareness
• Point of Sales
• Joint Promotions
• Communication Strategy
• Brand Positioning 

Events:
Venue sourcing/ selection
• Guest Lists

• Invitations
• Catering
• Theme development
• Pre & Post follow up with Media
• Outsourcing talent (DJ’s, Photographers, Florists)
• Project Management
• On-site event management
• Social & corporate hospitality events
• Conference & seminars
• Travel/transfers/accommodation 

Writing
Pitching 
Celebrity invitations,
Media relations
Crisis communications
Collateral management. 

WEBSITE

9.Why do you need a webpage? What purpose will 
it have?
Portfolio with client list, Case studies, recommenda-
tion from clients, 

10.What do you want the customer to do in your 
webpage? (get information, learning, inquiry ...?)
Get information about what services we offer. See 
what we have done before. Contact us for inquiry. 
Signing up for our newsletter.  

11.What functions do you need?(contact form, 
videos, comments...)
Form for signing up for newsletter, 
Media center - list of clients with related press releas-
es

12.What content do you want on the webpage?
Home – What content? Welcome page?
Company background. 
Portfolio (with client list) 
Case studies ( testimonials, recommendation from 
clients)
Gallery (previous events)
Contact

Media center
Sign up for newsletter
Facebook bottom. 

13.Do you need your webpage to work on pad and 
mobile as well as screen?
No, since most of our client is in office workers. 

14.What look and feel do you want your customer 
to have when they enter the
webpage? (Professionally, High quality, relabel....)
Positive, luxury, nice and clean, chic, approachable, quality, 
personally.

15.Please give webadress for webpages you like 
the look of (does not have to
be within your field of work)
http://goop.com
http://www.lifestyleasia.com

16.Do you have preferences for colors? 
The one we already have, but are open for options. 

LOGO
Name: SMC/ Purebuzz
Slogan:
Colors: based on our current colors.
Icon or text only: Icon.

BUSINESSCARD
Format: Square as we have now. 
Font: We like Helvetica and Arial

Products to make:
Logo
Business card
Webpage
Invoice template
Quotation template
Electronic Newsletter format (Header to use on Mailchimp) 
A card (used as thank you cards/grating cards)

Vedlegg
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Mars

Februar

JanuarMandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26.
19.00-23.00 4t

Activity: Start!
Research other PR 
companies, their 
clients, logo design 
- moodboards.
Client deside on 
domain and host
Details: Internet

27.
19.00-23.00 4t

Activity: 
Brainstorming, Idea 
development. 
Scetching logo. 

Details: Scetchbook

28.
20.30-23.30 3t

Activity: 
Scetching/Brain-
storming

Details: Scetchbook

29.
09.00-19.00 10t

Activity: 
Clean draw a few 
logo suggestions.
Get feedback- client
Search font and 
colors
Details: Scetchbook
Internet.

30.
09.00-19.00 10t

Activity: 
Edit choisened logo 
design
Get approval 
Deside font and 
colors.
Details: Scetchbook
Internet.

31.
09.00-13.00 4t

Activity: 
Illustrat logo in 
Illustrator.

Details: Illustrator

1.
09.00-13.00 4t

Milestone:
Finish logo!

Details: Illustrator

2.
19.00-23.00 4t

Activity: 
Research business-
card - moodboard
Design several 
options

Details: Internet
Illustrator

3.
19.00-23.00 4t

Milestone: 
Get feedback on 
BC design
Edit and finish
Reaserch on News-
letter header - 
moodboard
Details: Illustrator

4.
20.30-23.30 3t

Milestone:
Scetch NL design.
Get feedback
Finalize NL design.

Details: Illustrator

5.
09.00-19.00 10t

Milestone:
Research Quotation 
template
Make several sugges-
tions
Get feedback
Finalize. 
Details: Internett

6.
09.00-19.00  10t

Milestone:
Research Invoice 
template
Make several sugges-
tions
Get feedback
Finalize. 
Details: Internett

7.
09.00-13.00 4t

Free

8.

Free

9.
19.00-23.00 4t

Activity: 
Research card - 
moodboard
Scetching
Make suggestions
Get feedback
Details: Internet
Scetchbook

10.
19.00-23.00 4t

Milestone:
Finalize card
Research web design 
- moodboard

Details: Internet
Illustrator

11.
20.30-23.30 3t

Activity: 
Scetching web
design layout
Make wireframe

Details: Scetchbook
InDesign

12.
09.00-19.00 10t

Activity: 
Get feedback - wire-
frame
Adjust content.
Finalizing scetching
Get content from 
client.
Details: Scethbook
InDesign

13. 
09.00-19.00 10t

Activity: 
Design mock up 
-web page.
Home - layout

Details: InDesign/
Photoshop

14. 
09.00-13.00 4t

Activity: 
Send several sug-
gestion to client for 
selection.

Details: InDesign/
Photoshop

15. 

Activity: 
Make adjustments 
to selected design
Get approval for 
final design.
Make other pages.
Details: InDesign/
Photoshop

16. 
19.00-23.00 4t

Activity: 
Finalize other pages 
mock up.

Details: InDesign/
Photoshop

17. 
19.00-23.00 4t

Activity: 
Programming 
HTML home page

Details: 
Dreamweaver

18. 
20.30-23.30 3t

Activity: 
Programming 
HTML and CSS
home page

Details: 
Dreamweaver

19. 
09.00-19.00 10t

Activity: 
CSS home page

Details: 
Dreamweaver

20. 
09.00-16.00 7t

Activity: 
Programming 
HTML other page

Details: 
Dreamweaver

21. 
09.00-13.00 4t

Activity: 
Programming CSS 
other page

Details: 
Dreamweaver

22. 
09.00-13.00 4t

Free 

23. 
19.00-23.00 4t

Free

24. 
19.00-23.00 4t

Free

25. 
20.30-23.30 3t

Free

26. 
09.00-19.00 10t

Free

27. 
09.00-16.00 7t

Free

28. 
09.00-13.00 4t

Free

1. 
09.00-13.00 4t

Free

2. 
19.00-23.00 4t

Activity: 
Integrere HTML og 
CSS med 
Wordpress

Details: 
Dreamweaver

3. 
19.00-23.00 4t

Activity: 
Integrere HTML og 
CSS med 
Wordpress

Details: 
Dreamweaver

4. 
20.30-23.30 3t

Activity: 
Integrere HTML og 
CSS med 
Wordpress

Details: 
Dreamweaver

5. 
09.00-19.00 10t

Activity: 
Integrere HTML og 
CSS med 
Wordpress

Details: 
Dreamweaver

6. 
09.00-16.00 7t

Activity: 
Adjustments

Details: 
Dreamweaver

7.
09.00-13.00 4t

Activity: 
Adjustments

Details: 
Dreamweaver

8.
09.00-13.00 4t

Free

9.
19.00-23.00 4t

Activity: 
Testing 
Adjustments

Details: 
Dreamweaver

10.
19.00-23.00 4t

Activity: 
Testng 
Adjustments

Details: 
Dreamweaver

11. 
20.30-23.30 3t

Activity: 
Publish webpage
Raport writing

Details: 
InDesign

12. 
09.00-19.00 10t

Activity: 
Raport writing

Details: 
InDesign

13.
09.00-16.00 7t

Milestone: 
Finalize report.
Delivery.

Details: 
InDesign/Moodle

Work schedule for project exam by Aina Cecilie Moen


