TRYKT PRODUKT

Spørgeskema

Idéudvikling

INDLEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE
I forbindelse med den stigende interesse for motorcykler, udgives magasinet “MotoTour”, for at forøge interessen yderligere. Magasinet MotoTour fortæller om de nyeste motorcykler, nyheder indenfor branchen, og kommer helt tæt på de enkelte specifikationer
på udvalgte modeller

Målgruppe

Mit eget udgangspunkt, har været at skabe en anelse mere fokus på, ikke alene kommende motorcykler og diverse specifikationer,
men også elektriske motorcykler, samt fremtidens motorcykler. Der er en stor stigning af elektriske køretøjer, især biler, men i en
alm. hverdag, høre man kun om de elektriske biler, og ikke så meget om de elektriske motorcykler. Magasinet MotoTour vil så vidt
muligt, også fremvise kvindelige motorcykel ryttere mere end de bliver, i tilsvarende magasiner.
MÅLGRUPPE
Målgruppen er fastsat på et spørgeskema, samt gallupkompasset.
MotoTour henvender sig primært til segmentet “Traditionelle-individorienterede”, men også en sekundær målgruppe/sekundær
segment, det “Traditionel-Fællesskabsorienterede”. MotoTour vil fange den mand/kvinde men også dem, som vægter fællesskabet
som kan være en stor del af motorcykel-interessen
Mændene er i flertal, og der er flest folk i alderen 48-62 år, de bor enten i region sjælland eller region hovedstaden, folk har enten
en lav eller ordinær uddannelse, men er i den lave ende, vedr. indkomst.

MEDIE OG TRYK
Med målgruppen som udgangspunkt, så er magasinet blevet opsat i formatet B5 (176 x 250 mm). Formatet er bestemt ud fra målgruppen - de elsker at køre lange ture, derfor er magasinet i B5 format, da det er mere rejsevenligt.

Moodboard

Indholdet er trykt på 130g silk papir, og omslaget er trykt på 250g silk, med blank kachering.

CMYK: 100 | 48 | 27 | 0
RGB: 0 | 107 | 151
HEX: #006b97
CMYK: 100 | 48 | 64 | 0
RGB: 0 | 106 | 103

Målgrupper

HEX: #006a67
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CMYK: 0 | 86 | 91 | 0
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HEX: #e73e22
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TRYKT PRODUKT
TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

NAVN
Navnet “MotoTour” referer til flere dele. “Moto” er et velkendt ord/navn for Motorer på motorcykler. “Tour” kan forstås på to måder.
Det ene er “Touring”, som er en bestemt motorcykel model-kategori, det andet er det engelske ord for ‘tur’, altså “Tour”.
Så kort sagt, kan navnet egentlig forstås som “Motorcykel tur”
LOGO
Logoet er et logotype logo, og det er skrevet i skrifttypen “Poppins”, dog med nogle få ændringer i de to T’er - samt er der blevet
knebet/brugt spatiering for at finjustere helheden i navnet.
For at fremhæve de to betydninger i navnet, er “Tour” fået en blå farve, som køre tilbage til målgruppen.
Poppins er en font fra Google Fonts, og blevet designet af Jonny Pinhorn, i 2018.
GRID SYSTEM
Der er blevet opsat og brugt et grid, som sikre at indholdet af magasinet, som typografi, billeder og elementer, overholder en vis
balance og rød tråd.
SKRIFTTYPER
Alle faste skrifttyper i magasinet er fra google fonts, og det er for at gøre det nemt, at digitalisere MotoTours designregler.
Rubrikker/Overskrifter er ikke nødvendigvis ‘fanget’ i en bestemt skrifttype - For at gøre læseoplevelsen mere behagelig, så er der
brugt forskellige skrifttyper på enkelte ord i nogle rubrikker.
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Poppins / Rubrikker / Af Jonny Pinhorn, 2018
Det er en skrifttype, som skulle bringe et mere blødt udseende, til de traditionelle geometriske sans-serif skrifttyper, for at give et
internationalt ‘spin’ på genren.
Teko / Rubrikker / Af Manushi Parikh, 2014
Teko er skabt som en ‘open source’ skrifttype - Den er speciel designet til brug ved rubrikker, eller rubrik-lignede elementer.
Opens Sans / Mellemrubrikker, titler i tabeller Af Steve Matteson, 2011
Skriftypen blev udviklet med tanken om, at udtrykke neutralisme, men alligevel venlighed - samt være optimeret til print, web og
mobil brug.
Noto Serif / Brødtekst / Af firmaerne Monotype og Google, 2013
Skrifttype Familien ‘Noto’, blev skabt for at dække alle tænkelige skrifttype tegn, i august 2020, har den over 100 individuelle
skrifttyper, som tilsammen dækker over 64.000 forskellige tegn, ud af 137.439. Firmaerne bag skrifttypen beskriver projektet, som
det største typografi projekt, der nogensinde er blevet sat i gang.

Poppins, bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Teko, bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Opens sans, bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Noto serif, light/regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
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GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

BILLEDEBEHANDLING
På billederne igennem magasinet, er der er blevet ret på lys, skygger og farver, ved brug af værktøjerne i ens ‘adjustments’ panel,
som f.eks. curves/kurver, color balance/farve balance og levels/niveauer.

I starten af magasinet, på side 2, er der en annonce med sammenkopiering. Hvor motorcykel+rytter er blevet fritlagt ved brug af
pentool. Vejen er fra et andet billede, hvor den er blevet fritlagt og sat ind sammen med motorcykelen+rytter. Baggrunden bag
dette er blevet genskabt/retouched ved brug af clonetool. Den grå baggrund i cirklen er blevet udmasket, og derefter er der blevet brugt black and white/sort og hvid, fra ens adjustments panel. Den glødende ring er lavet ved elipse tool, kun med en stroke.
Brugte ‘blending options’ til at lave en solid glød effekt, via effekten “outer glow”. Derefter er den blevet kopieret, hvor jeg istedet
for en solid glød effekt, har brugt en langt blødere effekt, så den korrekte glødende effekt, opstår. Refleksionen af farven på vejen,
er lavet via. et tom lag, brugt eyedropper tool / pinpetten, derefter brush tool og så tegnet refleksionen. Derefter er lag-effekten
sat til “screen/skærm”, så laget får meget mere belysning.
GRAFIK
En del af magasinets indhold, er “Helt tæt på” sektionen, hvor læseren kan læse de helt specifikke detaljer omkring motorcyklerne. Heri indgår det ved hvert første blad i året, en koncept-lignede tegning for en kommende motorcykel - da motorcyklen er en
kommende udgave, så er det endelige udseende ikke fastlagt, og producenterne ønsker derfor ikke at billeder af modellen bliver
fremvist tydeligt. Derfor bliver den illustreret. Illustrationens stil skal være skarp, og have en charmerende sjusket stil over sig.
Illustrationen skal tage udgangspunkt i et fotografi fra producenten. Kør fotografiet igennem image trace, og ret derefter til, så det
passer til den ønskede stil.

race to a
greener place
introducing the new eco-friendly motorcycle
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