VELKOMMEN TIL
EN MINI PRESENTASJON

Designbyrået APluss hjelper den som ønsker å kommunisere
tidsriktig med en egendefinert profil.

Mine fortrinn....min styrke
.....hva jeg kan tilby kundene

Ved hjelp av faglig kompetanse og kreativitet er målet å utvikle
en visuell identitet som kommuniserer og har salgsappell.
Design selger!

Faglig kompetanse og utdannelse, nasjonalt og
internasjonalt, innen grafisk design - illustrasjon
- fotografering - markedsføring - pedagogikk og
informasjon.

APluss er i utgangspunktet et en kvinneforetak. Nettverkssamarbeid og faglig bistand fra Grafill, Norsk Organisasjon for
Visuell Kommunikasjon, gjør at APluss blir et større foretak som
kan håndtere de fleste jobber.

Jeg har bred yrkeserfaring. Kundereferanser: se
siste side.

Astrid N Lind er kvinnen bak foretaket. Jeg er utdannet
grafisk designer og illustratør. Det siste lærestedet var
Kingston Universitet i London.
Foruten denne faglige bakgrunnen har jeg også studier i
markedsføring, pedagogikk og informasjon. Mac’en har vært
min venn i 20 år.
Med bred praksis og erfaring fra en interessant portefølje, er jeg
sikker på at vi sammen kan finne gode visuelle løsninger for ditt
foretak.
APluss design Astrid Lind

Oslokontor: IDEKOKERIET, Trondheimsveien 2 N, 0560 Oslo
Lillehammerkontor: Storgt 41, 2609 Lillehammer.
Postadresse: Postboks 509, 2603 Lillehammer.
Tlf 61 25 47 67 • Mobil 90 08 20 70 • post@apluss.no
www.designbasen.no/apluss www.idekokeriet.no www.apluss.no

Karakteristikk:
Tilgjengelig. Idéskaper. Fleksibel. Kreativ. Lojal.
Lytter til kundene og gir inspirasjon. Har humor.
Kunden får anledning til å delta aktivt i sitt eget
prosjekt.
Kunden kan spørre meg om råd og veiledning
- det er endel av den gratis service som ligger i
pristilbudet dere får i starten av et prosjekt.
Mitt kontor har lave honorarer og plusser ikke
på kostnader som ligger naturlig i prosjektet fra
starten.
Jeg hjelper kunden med presentasjoner
fra egen PC og leverer digitale- så vel som
papirbaserte produkter.
Målet er at kunden skal lykkes og jeg ser
min rolle som inspirator, rådgiver og veileder.
Mitt designkontor jobber i et nettverk av
leverandører og ofte kan jeg være prosjektleder.
Med dette gjelder også kvalitetssikring.

Design and development from our staff,
in a secure and expansive environment.
For the benefit of our Customers.
Here are a few examples of our projects.

Engineering-Support AS

is a Norwegian based
company with many years
experience throughout
Scandinavian Industry. We
have specialized in the
development of offshorerelated equipment, such
as cranes and winches.
Our staff’s expertise incorporates ‘MECHATRONIC’
technology.
In the fields of, mechanical design, hydraulics,
electro, electronics and
FEM ana-lysis. There-by
ensuring that our Customers receive the latest
advancements available
for our projects and their
special
performances.

Safer lifting

…test it yourself
in the SMS simulator

www.e-s.as

apluss.no

RollUp, messemateriell, imagemaking,
flyers og annonser

New developement, from
Engineering-Support,
makes a houge step for safity

Safer lifting
Faster operation
Less consumption
Pure electric

Simulator program developed by
Ship Manoeuvring Simulator Centre AS

The hole project is supported by Inovasjon Norge

www.e-s.as

Sjurstuveien 4c,
N-2380 Brumunddal, Norway
+ 47 62 35 31 33
post@engineering-support.no

apluss.no

Engineering-Support AS

Image for dekor i bedrift og for
eksponering av et jubileum.
Fotocollage 50 x 60 cm.
Og 3 skjermer 90 x 210 cm.

søk
HAAVI Arkitekt
OM OSS
PROSJEKTER
PRIVATE BOLIGER
NÆRINGSBYGG

HAAVI ARKITEKT

tilbyr tjenester innenfor både privatboligmarkedet og næringssektoren i Mjøsregionen.

HAAVI ARKITEKT har en stor kundemasse innenfor nybygg og byggrevitalisering og
tilbyr sine tjenester basert på:
* Praktisk funksjonsforståelse
* Bred byggekompetanse
* God estetisk sans

REVITALISERING

HAAVI ARKITEKT vi tar hånd om
byggesøknader og alt papirarbeid.

ENERGI ØKONOMI

med håndverkere.

HAAVI ARKITEKT

har tett samarbeid

KONTAKT OSS

Branding: firmaprofillering og logoutforming.
Websider og annonser.

ARTIKLER
LINKER TIL OFFENTLIGE
DOKUMENTER
IDESKISSER

Branding: firmaprofillering og logoutforming.
Tilrettela for bruk av image på egen pc. Plakater, flagg, banner og design av jordposer.

Engelsk, tysk,
fransk, spansk og ….?
Internasjonalisering
Knytt kontakter
Gjør språkopplæringen
levende…

LILLEHAMMER
VIDEREGÅENDE
SKOLE
Utdanningsprogrammet
service og samferd s el

LILLEHAMMER
VIDEREGÅENDE
SKOLE

Mursteinsvegger
med ny image…
En aktiv skole i tiden
Trivelige sosialrom:
Skolebibliotek,
Lesesal, styrketreningsrom,
Spesialrom for fysikk,
kjemi, biologi……..
Eget karrieresenter
Økonomi, service,
samferdsel, reiseliv,
Salg, kontor og administrasjon, sikkerhet
bedriftsetablering

Studiespesialiserende
utdanningsprogram

Fellesfag

Fellesfag

Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Samfunnsfag
Kroppsøving

Religion og etikk
Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
2.fremmedspråk (fransk,
spansk, tysk)
Samfunnsfag
Geografi
Historie
Kroppsøving

Programfag
Planlegging
Drift og oppfølging
Kommunikasjon og service
Reiseliv
Vertskapsfunksjonen
Salg og markedsføring
Etablering og drift
Kontor og administrasjon
Sikkerhet

Gir grunnlag for
Yrkesutdanning i
følgende fag:
Salg
Kontor og administrasjon
Sikkerhet
Reiseliv
Resepsjon
IKT service
Yrkessjåfør
Logistikk

lillehammer.vgs.no

Mer enn 60 fagtilbud
Studiespesialisering
Studiespesialisering
med fotball
Studiespesialisering med
islandshest
Studiespesialisering
med musikk,
dans og drama.
Vi har trådløst nettverk
og bruker bærbare
pc-er i alle fag

www.lillehammer.vgs.no

Velkommen …
til nye utfordringer
kunnskap, innsikt og
nye ferdigheter
Læring er moro
Læring og evne til samarbeid
Trivsel og en god tone mellom
Elever og tilsatte

Programfag
Musikk, dans og drama
Historie og filosofi
Næringslivsøkonomi
Samfunnsøkonomi
Markedsføring og ledelse
Politikk, individ og samfunn
Rettslære
Entreprenørskap
Medie- og informasjonskunnskap
Antikkens språk og kultur
Kommunikasjon og kultur
3.fremmedspråk(spansk, tysk,fransk)
Matematikk
Fysikk
Kjemi
Biologi
Informasjonsteknologi
Teknologi og forskningslære
Geofag

Mer enn 600 elever og
60 forskjellige fagtilbud

En skole hvor vi trives

Brosjyrer, RollUps og PowerPoint-presentasjoner

Overnatting
Tilbodet av ulike opplevingar er stort i Heidal.
Ei overnatting kan også vere ein del av opplevinga
Gjer vel å ringe for bestilling:

Kulturbygda som vart Eventyrbygd
Høgst oppe i dalsidene ligg små husmannsplassar. Nedetter liene beiter krøtter og sau. På flatene i dalbotnen ligg
eine kongsgarden etter den andre. Kulturlandskapet er som tatt ut av eit norsk folkeeventyr. Kanskje er vi inne i
ein ny nasjonalromantisk periode i Heidal? Inspirasjonen finn vi i eventyrsamlingane Norske Folkeeventyr.
Eventyret om trolla på Heidalsskogen høyrer heime i Heidal. Her fann teiknaren Erik Werenskiold motiv til å
illustrere Asbjørnsen og Moe sine samla folkeeventyr. Det er illustrasjonar frå Bjølstad i eventyret "Askeladden
som fikk prinsessa til å løgste seg". I "De syv folene" er kongen teikna inn på trappa på Søre Harildstad. Det
Werenskiold teikna, kan du finne godt bevart i
dag. Her fins kongsgarden i eventyret! Den
eldste bygningen kan sporast tilbake til
1500 talet. Omlag 60 % av husa i Heidal
er frå før 1900 talet. I 17 gardsanlegg fins
freda hus, medan 9 av anlegga
er totalfreda.

Velkomen til Eventyrbygda Heidal
og Norsk Eventyrfestival 2004!

Open dag på
Heidal Håndverkstun

Overnatting på gardstun/omvisning:
Nordre Ekre Gard, tlf 61 23 41 13
Kruke Gard, tlf 61 23 41 46
Søre Harildstad Gard, tlf 61 23 41 04
Øvre Åseng Gard, tlf 61 23 58 77
Camping, rom og hytter:
Sjoa Camping, tlf 61 23 60 70
Sjoa Gjestehus og Vandrerhjem,
tlf 61 23 60 00
Weistad kafè og hytter, tlf 61 23 40 44
Bakketun Hyttegrend, tlf 61 23 58 11
Jotunheimen Feriesenter, tlf 61 23 49 50
Sjå elles www.heidal.no

Handverksutsal

Naturoppleving

I sentrum av Heidal er produkt frå bygdas levande
handverkstradisjon representert i dei ulike butikkane.
Fantasihus, Handverkstun, Blomsterloft, Landhandleri
og Nisseloft har utsal av lokalt handverk, matprodukt
og gåveartiklar. Du kan, blant mykje anna, finne
Heidalsosten, Trollfløyta og Heidalsnissen!

Kulturlandskap, tradisjon og
kultur – og rafting. Det er tradisjon for
verksemd knytt til bruk av elva Sjoa.
Ein kan seie at rafting tok over etter
tømmerfløtinga og er ei sterk næring i
bygda. Kvar dag opplever mange
eit eventyr på elva – eit eventyr du
også bør unne deg!

Hovedarrangement
Eventyrspelet ”Tatt av eventyret” vert spelt på
Bjølstadsetra på Heidalsskogen laurdag 14. og søndag 15. august.
Vi går langs setervegen til Bjølstadsetra, midt i Trolla på Heidalsskogen sitt rike,
omkransa av fjell og høer, skog og vatn.
”Tatt av eventyret” er basert på sagnet om Ingrid fra Klokkhaugen frå Heidal.
Oppsetninga er laga til glede for bygdefolk og tilreisande.
Velkomen til Bjølstadsetra!

www.gorafting.no,
www.heidalrafting.no,
www.kajakksenteret.no,
www.nwr.no,
www.sjoarafting.no,
www.villmarken-kaller.no

Brosjyrer og festivalelementer

PEER
GYNT

Banner, utstilling og illustrasjoner

Årsberetning og regnskap 2005

Utvikling av logo og image
Postale elementer som
brevpapir, konvolutter mm
Visittkort
Webdesign
Årsberetninger

pms 159 Gill Sans Ultra Bold

M Ø T E

&

S E L S K A P S L O K A L E

Diverse LOGO og firmaprofillering

Utvikling av LOGO
image, fotografering, skilt, brosjyre
og websider

Utvikling av LOGO
image, fotografering, RollUp, brosjyre
og websider

Helhetlig presentasjon av en kommune:
Valg og kreering av image
Tilrettelegge for egen håndtering av image
i interne PC-publikasjoner - lage maler
RollUp og messemateriell
Webløsninger
Konferansemateriell
Skilting
Brevark og visittkort

Prosjekt for Oppland fylkeskommune
som har vært omfattende og har gått
over 15 år.
Logo, illustrasjoner, messemateriell,
konferansemateriell, brosjyrer, webdesign, magasin, rapportforsider og digitale
elementer for bruk på mail og innsider i
publikasjoner.

Fotografikk for utsmykning i kantiner og i det
offentlige rom. Det største bildet er levert på
aluminium og i bredde 7 m.

Broadway

NEW
YORK

FIFTH AVENUE

Henry Hudson Parkway

NEW
YORK
WEST 57TH STREET

EAST 57TH STREET

1

Week
nr

end

NEW
YORK

Inspirasjon fra en av mine mange
studieturer. Etter besøk i New York laget
jeg en egen reisehåndbok … denne er
ikke publisert enda.

Illustrasjon til Teknisk Drift,
Lillehammer kommune.
Bildekor for Park og Idrett,
flere biler.
Utvikling av LOGO,
mal for internepublikasjon,
brosjyrer og bekledning.
Dekor for kantine.

Bachelor i
mediemanagement

Nina
Olsen
Husaas
22 år
nina_husaas @ hotmail.com
mobil: 915 17 381
U T DA NNING
Høgskolen i Gjøvik
[ Bachelor i mediemanagement ]
Høgskolen i Agder
[ Historie grunnfag ]

Silje
Helene
Hefre
Haugland
25 år
siljehhh @ gmail.com
mobil: 928 32 438

Universitetet i Bergen
[ Psykologi grunnfag ]

U T DA NNING
Høgskolen i Gjøvik
[ Bachelor i mediemanagement ]
Jæren Folkehøgskole
[ Naturfoto ]

Y R K ESER FA RING
Høgskolen i Gjøvik, Studentrådet
[ organisasjonssekretær ]
Høgskolen i Gjøvik
[ markedsføringsassistent ]

Nina og Silje i produksjonslokalene til Norprint Rotasjon.
Hovedprosjekt: «Lønnsomhetsberegning i et rotasjonstrykkeri». Prosjektet kartlegger arbeidstiden
og skiftordninger i trykkeribransjen i Skandinavia. Det samme gjelder for normallønn, skifttillegg
og andre økonomiske forhold. I lys av denne sammenlignede kartleggingen er det foretatt beregninger
av hvordan Norprint Rotasjons økonomi vil påvirkes ved innføring av en 3, 4 eller 5skiftsordning
i trykkeriavdelingen.
Oppdragsgiver: Norprint Rotasjon as, Stavanger.
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Bachelor

ign

i mediedes

Steinar
Borø
23 år

steinar @ steinarboro.net
mobil: 975 37 261

U T DA NNING
Høgskolen i Gjøvik
[ Bachelor i mediedesign ]

Y R K ESER FA RING
Høgskolen i Gjøvik
[ designassistent ved
utvikling av nytt nettsted ]
Høgskolen i Gjøvik
[ design og profil for kultur
arrangementene Uka 2007
og Uka 2008 på Gjøvik ]

Prosjekt: Redesign av vitenskapelig tidsskrift, tredje semester
Veileder: Førsteamanuensis & typograf Ole Lund
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Skolekatalog: Seksjon for Mediedesign
ved Høgskolen i Gjøvik.
Denne ble kreert i en periode hvor jeg,
Astrid Lind, hadde et engasjement med
undervisning og administrasjon for
BA-studentene.
Omslagsside illustrasjon:
BA-student Mariann Nickmann Frei

Samarbeidsprosjekt med 5 andre illustratører fra GRAFILL. Hver vårt banner, 3 x 3 meter, ble
vist under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

INVITASJON
25. mars Kreativitet og idéutvikling!

29. april Kommunikasjon og Markedsføring

27. mai Physis inspiro ”Naturlig inspirasjon til kreativitet!”

Kl. 17.00 til 19.00
Enkel mat og drikke selges på vårt hyggelige kjøkken.
Idékokeriet, bygg N, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Dette er i Oslos nye kulturkvartal i Schous Bryggeri

apluss.no

www.idekokeriet.no

Gratis tankevekkende kvelder og seminar denne våren:

INVITASJON
Idékokeriet

– en ny satsning i Schous kulturkvartal.
Idékokeriet er et fellesskap for frilansere og kreative krefter innen flere
kulturnæringer. En møteplass for utvikling, kompetanseheving og samarbeid.
Oppvekstvilkår for innovasjon og entreprenørskap.

Utvikling av logo og profillering for
kontorfellesskapet IDEKOKERIET.

Tirsdag 17. november kl 15.30
Inviteres du til: Lett servering
Kort presentasjon av prosjektet
Kunstnerisk innslag av fellesskapets egne

Det hele vil vare en liten time - eller fler hvis DU vil

Webdesign, plakater, digital
kommunikasjon mm.

Når Oslo Kommune og KLP Eiendom nå har satt seg som mål å utvikle gamle Schous Bryggeri til
et kulturelt kraftsentrum i hovedstaden, ligger det store muligheter i utviklingen av et fellesskap
for frilansere innenfor kreative næringer – et fellesskap som koker av kreative krefter med ulik
bakgrunn og med evne til å realisere prosjekter
apluss.no

– et idékokeri!
VELKOMMEN. Svar utbedes innen 15. november til post@idekokeriet.no
Idékokeriet, Trondheimsvn. 2, inngang i portrommet mellom 4sound og Posten.

✂

REFERANSER
• Oppland Energi • Geolok • Emineo
• Peer Gynt Arrangement • Mustad & sønn • Glomstad G Hotell
• Kommunene: Gran, Nord-Fron, Ringebu, Øyer og Gausdal
• Fossekall • Stavsmartn • Innlandsbordet • Eventyrfestivalen i
Heidal • Heidal Turist • Heidal Håndverkstun • ProAktiv
• Norske bygdeopplevelser • Lillehammer vgs • Haugtun
• Sygard Grytting • iNARDO • Energisenteret • Fotograf Lind
• Bedrifthelsetjenesten INNLANDET • Arbeidslyst • Matbørsen
• Natrapatklinikken • Nansen Akademi • Norsk Feldenkraisforbund
• BeeNow • Oppland fylkeskommune • Komit • P4 • NKSforlaget
• Yrkesopplæring • KIHO • Kvinner i Oppland • Opus • ProMedic
• Lillehammer kompetansen • Teknisk Drift • Vilt & Vakkert
• Sjusjøen Høyflelshotell • Flisekompaniet • Sørlie • Fakkelgården
• Norsk Musikkråd • Prebygg • NRK Østnytt • EL-installasjon
• Høgskolen i Gjøvik • Eidsiva • Arkitekt Haavi • Blomsterkroken
• Magne Fjellhaug • Messekompaniet • Idekokeriet mf.

