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Tilbakemelding

Du har et godt utgangspunkt for logo og målgruppe, ideen bak logoen er gjennomtenkt og benytter et vanlig markedsføringsknep ifra bransjen: 
En vakker gjerne sexy feminin form som menn normalt ville likt, men som faktisk det er kvinner som føler et drag mot. 

Ideen bak formspråket er velformulert og du er inne på noe for å oppnå ønsket mål. Det er likevel noen ting jeg vil gjerne trekke frem som du 
burde se nærmere på: 

• Dersom du viser logoen til tilfeldige personer og ber dem fortelle hva som står der, hva forteller dem? Ecale eller Secale? Kanskje det vil 
være bedre å skrive inn en S for at navnet skal komme helt frem? Og dermed la den kvinnelige formen stå for seg selv? 

• Hvordan skal navnet uttales? Uttaler alle det likt, dersom alle gjør det så er det bra, dersom ikke så kan det kanskje endres litt?
• Kan S formen gjøres på en måte så ”y” delen ikke blir nødvendig og dermed minimaliseres, eller er det behov for denne, test ut begge 

deler.
Test ut spørsmålene og jobb deg mot en gjenkjennelig form som fungerer og finn ut om du må ha med Sen i navnet eller ikke. 
Et lite tips for illustrator: Når du har laget en form ved bruk av stroke så ekspander den formen etterpå, det gjør skalering senere lettere fordi det 
vil da være uavhengig av innstillinger i programmet om tykkelse på stroke.

Lang og fyldig rapport som inneholder veldig mye bra, det er lite jeg kan utsette på den. Er en og annen skrivefeil innimellom som kan fikses med 
gjennomlesing og ved å la noen andre lese gjennom for deg. For at du skal få til enda mer spennende rapporter kan jeg jo anbefale at du setter deg 
inn i InDesign og utformer rapportene der, du har god nok rapport til at det ikke er nødvendig, men det er jo fint å kunne utvikle seg enda mer.

Filnavn: skriv gjerne i filnavnet ”CMYK” og ”RGB” så det ikke er noe tvil om hvilken som er hvilken, når du gjør om fra CMYK til RGB kan 
det noen ganger være at Illustrator velger feil nyanser, så vurder om du burde manuelt velge farger for å få likest mulig.

Alt i alt ligger du helt i kant mot Middels så selv om du har fått Høy på denne burde du jobbe mer med denne.


