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KOK AMOK CATERING
Grafik og hjemmeside til  
Kok Amoks catering afdeling.
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SPECIFIKATION

Kunde  KOK AMOK 

Opgave  Hjemmeside 

Programmer  Photoshop, Illustrator

Format  Skærmstørrelser:           

   1024px,2560px og mobil 

Farveprofil   sRGBIEC61966-2.1 

Billedformater  72 ppi

Filformat  Jpeg, png, svg.

Udleveret materiale 
fra deres Café hjemmeside
http://cafekokamok.dk. 
Dette design skulle
jeg tage afsæt fra.

Betydelig tracking 
i titler og overskrifter giver 
fonten et grafisk udtryk

GODKENDT MOCKUP 
med eksempel på 
billedeopsætning, font og 
farve til sitets identitet

FARVER 
Er valgt med 
udgangspunkt i det 
design som jeg fik udleveret. Jeg tilføjede en 
kraftigere rød farve som gjorde ”call to action” 
elementer og knapper mere attraktive på sitet.
Denne farve er også brugt til grafik på sitet.

GRUNDLÆGGENDE FORARBEJDE
Indledende brainstorm, udkast, og forsøg på at få ramt en streg, 
form og farve, som kunne bruges på sitet. 
Finde et udtryk, som kunne bære at ha billeder sat til, uden at 
stjæle for meget af den besøgenes opmærksomhed.  
 
Fonten som bliver brugt på siden, skulle give et ordentligt og 
informerende udtryk.
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KRAV
• God navigation
• Luftigt layout med fokus på billeder
• Layout som læner sig op af deres Café site

Aa
Raleway 

L O R E M  I P S U M
Man kan fremad se, at de har været udset til at 
læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed 
kan der afsluttes uden løse ender, og de kan 
optimeres fra oven af at formidles stort uden brug 
fra optimering af presse.



UDTRYK OG FORM
Hjemmesidens look skulle have 
stemningen fra deres café. Samtidig 
skulle den adskille sig nok til at 
det ikke ville blive en kopi af deres 
cafekokamok.dk hjemmeside og have 
et mere informerende udtryk, så det 
hænger mere sammen med konceptet 
”catering”, hvor man kommer for at 
bestille til et arrangement.

For at give siden sjæl, gjorde jeg brug 
af grafik lavet specifikt til kok amok, som 
hjælper med at bryde et ellers meget 
firkantet og bastant design.

Illustrative elementer til 
sitet er tegnet på Ipad 
Pro i ”procreate”
og vektoriseret i 
illustrator bagefter

Siden skulle udtrykke 
deres værdier:
Troværdighed, 
autenticitet og kvalitet. 
Der var derfor stor 
fokus på at få designet 
et miljø der gjorde 
plads og fremhævede 
billeder så brugeren får 
et bekendtskab med 
folkene bag 
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Jeg opretter arboards 
til hvert udkast til 
undersider for ikke 
at ende op med et 
ton af lag på samme 
canvas, 

Det gør det let 
at eksportere 
individuelle udkast, 
så jeg kan sende til 
kunden hurtigt.

Jeg arbejder i et RGB 
farvespekter, da det kun 
er digitalt materiale jeg 
skal producere. 

Hvis jeg får 
leveret billeder i 
cmyk formater, 
så assigner jeg 
en ny farveprofil 
til RGB

Den grafik jeg producerer, 
lægger jeg i Adobe Cloud for 
let at kunne importere det til 
Adobes programmer.  
 
Farvepaletter opretter jeg også 
her, for at sikre mig, at bruge 
de samme farver på tværs af 
programmer og filer. 

Jeg opretter dokumentet i 
den største bredde af de 
udleverede krav. Så sikrer jeg 
mig, at min grafik passer til 
alle skærmstørrelser. 
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Når jeg eksporterer billeder fra mit 
design, bruger jeg Photoshops 
indbyggede web-eksportering.

Custom CSS bliver 
altid lavet, samt 
responsiv querys.
Woocommerce hooks
er tit brugt i forbindelse 
med tilpasning af 
templates

Quick export i Photoshop 
kan bruges når designet 
passer i 1:1 med websitet Bygget på wordpress kernen

Siden er sat op i 
et Page builder 
værktøj. Personligt 
bruger jeg helst 
WP-bakery da det 
er meget fleksibelt 
til custom designs

Inden jeg leverer designet til 
vores kodeteam, sørger jeg 
for at have en overskuelig 
lag struktur, så det er til at 
finde rundt i dokumentet 

Web
-Produktion


