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WHO 
AMI?

Dette er meg. Jeg er en 
flerspråklig Grafisk Designer, som 
tørr å tøye grensene. Jeg er 
ekstremt nysgjerrig og elsker 
utfordringer. Håper vi samarbei-
der i fremtiden. 



analogt
t-skjortedesign
Brief: Å skape et ”fantasidyr” fra utskrifter med bilder av dyr. Jeg har her 
limt sammen et fantasidyr av: papegøye, mus og høne. Jeg har brukt 
verdiene disse dyrene er mest kjent for (god hørsel, rapp i kjeften etc.) 
Jeg scannet til slutt inn dyret, fant opp et motto og lekte meg i Photos-
hop. 

Dette ble til et stilig og analogt design som kan trykkes på t-skjorter, 
mobildeksel, kopper etc. Ser du at det ligner på et Mugshot?

Programmer: Adobe Photoshop. 
Utstyr: Printer & Scan. Klipp og lim. 







vouzmag
.com
Brief: Å skape et magasin av ønsket sjanger, som skulle leveres trykklart. 
Magasinet skulle designes basert på selvvalgte verdier og målgrupper. 
Vouzmagasinet er et e-magasin jeg skapte allerede tilbake i 2016. 
Verdier:. Ærlig, motiverende, stilrent, uformelt. 
Målgruppe: Kvinner 16-35 år. 

Programmer: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator.  
Utstyr: Skisseblokk. 
Nettside: www.vouzmagasinet.com



vouzmag

HOROSKOP
for 2019!
Hva spår stjernene 
for deg i år?

KJÆRLIGHET
JOBB ØKONOMI

HELSE

Glutenfrie brownies 
med bare to 
ingredienser.

BAKEKLAR?
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Stort intervju med en av 
Norges 

dyktigste astrologer;
INGRID WAHL. Hva mener 

hun om 2019?

Damen med 
STJERNENE

Lesernes sterke fortellinger 
fra livet. 

Historier fra 
LIVET:

Kjenner du deg igjen 
blant disse? Isåfall, er du 
ikke alene...

FOBIE-CRAZY!

Løpe, løpe, løpe!
Er du ikke glad i trening? Vi har listet opp 10 ekstremt gode grunner til 

hvorfor akkurat du burde starte å løpe! Ingen unnskyldninger nå.

JIPPI!
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Møt en av Norges 
dyktigste astrologer;

INGRID WAHL. Hva mener 
hun om 2019?

Damen med 
STJERNENE

Lesernes sterke fortellinger 
fra livet. 

Historier fra 
LIVET

Kjenner du deg igjen 
blant disse? Isåfall, er du 

ikke alene...

FOBIE-CRAZY!

Løpe, løpe, løpe!
Vi har listet opp 10 ekstremt gode 
grunner til hvorfor akkurat du burde 
starte å løpe! Ingen unnskyldnin-
ger nå.
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Møt en av Norges 
dyktigste astrologer;

Ingrid Wahl. Hva mener 
hun om 2019?

Damen fra
stjernene!

Lesernes sterke fortellinger 
fra livet. 

Historier fra 
LIVET:

Kjenner du deg igjen blant 
disse? Isåfall, er du ikke 

alene...

FOBIE-CRAZY!

Løpe, løpe, 
løpe!
Vi har listet opp 10 ekstremt gode 
grunner til hvorfor akkurat du burde 
starte å løpe! Ingen unnskyldnin-
ger nå.

HOROSKOP
for 2019!
Hva spår stjernene 
for deg i år?

KJÆRLIGHET
JOBB ØKONOMI

HELSE

Utseendemessig, deriblant layout, 
typografi og fargebruk, skal Vouz-
magasinet appellere til den yngre 
generasjonen. Dermed ble det 
testing av følgende covers.

??







Voix
Halsdrops
Brief: Bakgrunnen til Voix Halsdrops var å skape en kampanjenettside 
for et selvvalgt produkt. Som musiker selv, bestemte jeg meg for å lage et 
ønsket produkt som er tilgjengelig for alle musikere, kjønn og aldre. 

Verdier: Hensiktsmessig, Fargerik, Smakfull & Allmenn.
Målgruppe: Begge kjønn, fra 4 år og oppover. 

Programmer: Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign, Visual Studio 
Code.



Voix Ville Bringebær: 

Det er viktig at begge pakningene har 
en tilhørighet, men at hver smak har sin 
egen identitet. I og med at målgruppen 
er alle aldre og begge kjønn, må 
pakningene kunne passe visuelt. 

Her har jeg gått for en fin og energisk 
magenta, som er typisk for bringebær. 

Voix Happy Orange: 

For Happy Orange var det viktig å finne 
den rette og mest energiske oransje 
nyansen. 

Pakningen skal fremstå som glad og gi 
et lite energi-kick. Samtidig som den 
har tilhørighet til Ville Bringebær, kan 
man iløpet av sekunder oppfatte hvilken 
fruktsmak dette gjelder. 





Haugen
gårdsmat
Brief: Å skape emballasje til utvalgte kjøttprodukter hos Haugen Gårds-
mat basert på deres verdier og geografi.  
Verdier:. Samvære, Kjærlighet til dyra, Nordisk. 
Målgruppe: Familier og voksne som er glad i kjøtt og ønsker et rent og 
naturlig design. 

Programmer: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator.  
Utstyr: Skisseblokk. 

På neste side: Jeg skapte en ny identitet til Haugen Gårdsmats tre 
utvalgte kjøttyper: Storfeburger, Viltburger og Lammeburger. De fikk 
hver sin farge og matchende bilder, samtidig som de fikk en tilhørighet til 
hverandre og målgruppen. 







The moment you doubt whether 
you can fly, you cease for ever 
to be able to do it. 

- J.M. Barrie - Peter Pan



Hege Lianne Williams 
hege@hegewilliams.com 

+ 47 46 44 09 37
www.hegewilliams.com

Instagram: HegeWilliamsDesign
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