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Hva skal jeg lager?

Jeg skal lage en visuell identitet til et 
fysiskmøte sted 
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Hva er GG?

GG er en tjeneste som tilbyr en fysisk møteplass for gamere i en alder av 18-30 år kan 
møtes og spille spill sammen. 
Denne tjenesten har pc klare for bruk på lokalene sine der gamere kan komme innom 
og spille så lenge de ønsker  mot betaling av timer. Det blir tilbud mat og drikke på 
lokalet sånn målgruppen kan bli så lenge de vill uten å tenke på nødvendige ting som 
mat og drikke. 
GG er ment for å være et sosialt og koselig lokalet der man kan komme som man vill og 
ta det med ro sammen med venner og eller komme alene for å møte andre med 
samme interessere.
GG har et belønning system der kundene kan samle opp via hvor mange timer de 
spiller og hvor mange ganger de fyller opp med vann. 
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Målgruppe 

For å kunne lage et design for en målgruppe må man vite 
hvem de er.

Målgruppen er gamere mellom 18-30år.
Denne målgruppen bor i området til Sandvika.

Denne målgruppen er ute etter å finne et møtested for å 
spille sammen som er nærmere der de bor isteden for å dra 
inn til Oslo.

Denne gruppen spiller ca 40 timer i uka på å spille.

Psykografisk: Avslappet, strategiske, team wokere, ambiverte, 
sosialt, engasjerte, kreative, inkluderende 

Denne målgruppen har blitt observert til å ha stor interessere i 
illustrasjoner og objekter som har en referanse  til spill
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Visuell identitet

En identitet er kjernen i all design. Identitet er med på å skape et brand. Her 
skal vi gi en identitet til et spille sted og gi den en identitet, Noe som skal bli 
gjenkjent i markedet og være en tilrekning for målgruppen. Med visuell 
identitet skal man fortelle hva tjenesten eller et produkt er via kun design
I en identitet innebærer det en logo, fargepalett, typografi, bilde/illustrasjon 
og de femte element. Løsningen på dette vil bli presentert i denne 
rekkefølgen:

1.Logo

2.Farge 

3.Typografi 

4. Femte element 

5. Profilbærere 
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Tanken bak logoen

Som forklart i starten av denne presentasjonen 
er GG et sosialt møtested for gamere. Så 
hvordan kan jeg reflektere dette i logoen.
I starten var snakke boble en ide. Dette var for 
å få inn det sosiale som er med GG. Denne iden 
ble gjort om flere ganger, men endelig fikk en ide 
som funket godt med denne iden. 

Logo
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GG
Design 

Dette designet fikk ut budskapet om å være 
sosial noe som er nøkkelordet til GG sine tjenester. 
Ordet GG tilhører målgruppens sitt språk og snakke 
boblene får fram det sosiale GG sitt møteplass er ment 
for. Med elementene gir den både referanser til spill og 
klarer å få vist fram en sosial side, men kan denne iden 
bli bedre?
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Endelig design

Side 8 er ble det endelig designet. Dette designet holder fortsatt samme verdier som er 
spill relevans og sosial illustrasjon. 
En slik logo viser fra en leken side og er som passer godt til en målgruppe som er 
kreativ, og vant til å se lignende figurer fra forskjellige spill. Med dette designet kan vi 
fortsatt se G-en i logoen, men kan også se en liten figur. Med å runde av kantene på 
G-en blir formen mykere å gjentar den sirkulære formen i designet. 

Denne figuren kan fungere som alene som den er og i en animert versjon (se vedlegg 1 
og 2 tid 00:56) Disse figurene hjelper med det sosiale budskapet logoen prøver å gi. Nå 
kan man se to figurer som kan snakke med hverandre og kommunisere med hverandre.

Denne logoen skiller seg veldig ut fra sine konkurrenter (se side 10). Å bruker en 
sterkere farge i forhold å kan fort bli sett



10

Farger 

Øst-Norge

Eldorado
House of nerds
Vr Gaming Zone
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Konkurrenter farger  palett 

Konkurrentene velger å gå for 
kalde og mørke farger. Alle 
konkurrentene bruker en 
felles mørk farge som er sort eller 
nært sort. Disse 
farger er bransjens farger etter 
som disse konkurrentene er de 
eneste i bransjen. 

Nord-Norge

Jotunheimen E-sportsenter
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Farge palett 

Etter å ha sett hvilke farger som blir brukt i dette 
bransjen må man huske å ta med en eller flere farger 
videre i designet for å ikke skille seg for mye fra
bransjen. Man skal skille seg ut i forhold til andre, men 
fortsatt holde seg innenfor riktig bransje.
 
Valget var å ta med en mørk farge videre i GG sin 
fargepalett . GG bruker en sterk gul farge. Denne fargen 
er en varm farge. Dette er for å skape en varm og god 
følelse til lokasjonen og tjenesten. Denne fargen skaper 
en energisk tone til tjenesten. 

De andre lysere fargene er med for å roe ned de sterke 
fargene som gulen og den mørke sort fargen å gi en mer 
lunt tone. Disse fargene hjelper til med å gjøre de 
forskjellige illustrasjonene til GG sitt femte element litt 
mer spennene. #eebf2b #27282a

#969aa3#e3c79a

R: 238   C:7
G: 191    M:24
B: 43     Y:93
     K:0

R: 39      C:73
G: 40    M:66
B: 42      Y:62
      K:67

R: 150    C:44
G: 154    M:34
B: 163      Y:29
      K:0

R: 62     C:87
G: 84    M:78
B: 156      Y:6
      K:0
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Typografi

Grotesk
 
the quick fox jumps over the lazy dog

Roboto

the quick fox jumps over the lazy dog

Open Sans

the quick fox jumps over the lazy dog
123456789

Mason-sans

the quick fox jumps over the lazy dog

Neue-haas-grotesk-display

the quick fox jumps over the lazy dog
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Overtekst
Quicksand Bold

The quick fox jumps over the lazy dog

123456789

Brødtekst
Avenir

The quick fox jumps over the lazy dog
123456789

Typografi

Sans seriff. En font som er veldig stander og leselig. Denne 
fonten ble valgt av hva som er treding i bransje. Alle 
byråer i bransjen  bruker en type sans seriff font. De 
fleste bruker en Grotekst font som har en skarpe og hard 
form.

Dette passer ikke helt med GG. Fra logoen sine avrundende 
former og myke elementer vil de være med passene å 
velge en font som er mer avrundet som Quicksand og en 
enkel og lesbar font Avenir. 
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Femte element 

For å tiltrekke målgruppen med hjelp av design trenger man å 
bruke noe gjenkjennbart for målgruppe. Siden målgruppen til 
GG er gamere må man bruke noe innenfor spill. 

Det mest gjenkjennelig for denne gruppen må være noe de 
bruker eller noe de ser ofte. Noe gamere ser mest av er spill 
utstyr. Tastatur, mus, hodetelefoner, kontrollere osv. Dette er 
noe de ser hver gang de skal spille, de er avhengig av disse 
tingene for å kunne spille spill .

Dette er med på å være bærende identitets element  som 
belyser enda mer hva GG sine tjenester  

Femte element
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Illustrasjons stil

Det er mange måter å illustrere spill utstyr. Man kan gjøre dem pikselerte etter hvordan spill var får i 
tiden og eller må en enkel versjon av hvordan de ser ut i dag (høy grafisk). 
Denne  beslutningen av still var av tanken av GG i seg selv. GG er et moderne spill sted som tilbyr 
sterke pc fra i dag og andre oppdaterte spill. Med dette i tankene ble valget mer mot den rettingen 
som var mer passende denne forklaringen, som er den enklere og rene illustrasjonene.
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Illustrasjoner på fysiske objekter 

Illustrasjonene fra det femte element kan demonteres og lage 
et nytt mønster, og brukes på forskjellige overflater. Disse 
illustrasjonene funker alene og sammen med andre de flere 
illustrasjoner sammen. Disse illustrasjonene lager et mønster 
man kan bruke på 
forskjellige objekter som bord brikker og musematter osv (se 
side 18 og 19.
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App

App

Hvorfor trenger GG en app? Dette er et veldig 
enkelt svar. For å gjøre det lettere for kundene. 
Denne appen har alt det kundene trenger og 
skulle ønske. Interaksjons oppgave er med å 
hjelpe mennesker jobb, skole eller fritid. 

Se vedlegg 2
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Design

Appen holder helle identiteten til GG og følger den 
røde tråden. Fra farger til det femte element blir 
brukt ofte i løpe av appen, det kan du se på profil 
siden og til og med i loading. Denne lekene formen 
som har vært en del av fokuset følger appen og har 
søte og morsom navigasjons ikoner. 

Appen tar også de avundene og sirkulære formene 
som er i typografien og logoen. Å blir brukt i ikoner 
og alle formene i appen.

POENG BOOK

PRO�IL

MATTIMER
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Velkomen 

Bruker123

Skyrim

Total timer:                 200t  

Achievements:           50/150

League 'f Legends

Total timer:                100t  

Achievements:           10/40

FFXIV

Total timer:                 50t  

Achievements:           10/200

Minecraft

Total timer:                 20t  

Achievements:           30/60

Tom� �aider

Total timer:                 15t  

Achievements:           10/70

Poeng

GG har et poeng system for å får kundene til å 
komme seg tilbake. Hva er den letteste måten for 
kundene å samle opp disse poengene og 
bruke dem? 
Via en app vil det gjøre ting mye lettere for 
kundene. Med hjelp av QR koden kan kundene 
lett skanne inn koden sin når de fyller vann for å 
få poeng og eller løse ut poengene deres i baren 
eller ved kjøkken. Eller vis de ønsker å gjøre der 
via appen har de muligheter til dette også

Poeng

40

40 70

50

80

80

90

Dine poeng

Tjenester

90

65 70

Mat

60

Tilbake
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Timer 

I denne appen er det mulig å betale for flere 
timer til å spille spill. Dette er for å gjøre det 
enklere for kunden der de ikke trenger å må ta 
en pause gå ned til resepsjonen og betale for 
flere timer så gå opp igjen. 

Time

Tilbake

1

Legg i handlekurv

00:30


