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Louise Helmersen Grafisk Tegnestue blev etableret i  

2004 af Louise Brandt Helmersen, der har en baggrund  

som arkitekt med speciale i grafisk design, og erfaring  

som AD’er på reklame bureau og inhouse grafiker. 

Siden da er det blevet til mange spændende projekter,  

og tegnestuen har specialiseret sig i 3 områder:

•	Visuelle	identiteter	og	grafisk		profilering

•	Udstillinger	

•	Produktdesign

Den overordnede ambition er at hjælpe virksomheder og 

institutioner med at få deres budskaber frem på en profes-

sionel og grafisk levende måde. Opgaverne gribes både kreativt 

og konstruktivt an – og i tæt dialog med kunden. De grafiske 

løsninger skal skabe værdi for kunden, og resultatet skal 

både kunde og designer være stolte af. 

Fællesnævneren for tegnestuens projekter er en forkærlighed 

for den grafiske formgivning, med øje for detaljen – og der 

frembringes udelukkende unikke løsninger. 

Da det er vigtigt, at de rette kompetencer anvendes til  

projekterne, har tegnestuen skabt sig et stærkt netværk 

inden for både tryk, fotografi, web, tekst og reklamegaver. 

Siden 2008 har Louise Helmersen også været medejer i  

firmaet Livingly ApS, som producerer kunstklip, mobiler 

(uroer) og kort. Her står Louise for de kreative ideer og 

visuelle opgaver, mens hendes mand, Kent Sejdelin, driver 

forretningen. Besøg Livingly på www.livingly.dk. 

Tegnestuen og Livingly deler nu adresse på  

Middelfartvej 234 i Brenderup.

I det følgende materiale vises nogle udvalgte eksempler på 

tegnestuens arbejde. Jeg håber, det kan give anledning til 

inspiration. Du skal også være velkommen til at besøge  

www.louisehelmersen.com, hvor du kan se flere eksempler. 

Rigtig god læselyst! 

Med venlig hilsen 

Louise Brandt Helmersen

Arkitekt maa, grafisk designer



Louise deltog bl.a. i DR1s program-

serie	“Made	in	Denmark	-	Prøv	mit	

håndværk” 2015. Deltagerne besøgte 

på skift hinandens værksteder for 

at lære hinandens fag. Deltagerne 

skulle så vise, hvem der mestrede 

det nye fag bedst og mest kreativt.

c
a
s
eDeltagelse i TV-produktion

projekt: Made	in	Denmark	-	Prøv	mit	håndværk	2015
design: Louise Helmersen 



c
a
s
e kunde: Fredericia Kommune

projekt: Logo til trafiksikkerhedsby 2014
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Grafisk identitet for Livingly. Design af 

logo, emballage, website, messestande, 

brochurer m.m. samt produktdesign.

DESIGN IN BALANCE

2011-2012
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s
ekunde: Livingly ApS

projekt: Grafisk identitet, markedsføringsmateriale og grafiske produkter
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Messestandskoncept som indrammer produkterne. Der er et klart grid, 

men variationen i hyldernes højde og dybde skaber liv i udstillingen. 

Standen er udviklet til deltagelse på Maison&Objet, som er en 5-dages 

messe	i	Paris,	der	tages	derfor	hensyn	til	besøgende,	som	kan	få	lov	at	

sidde og hvile deres trætte ben. Der er plads til kaffemaskine i skabet.

c
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s
e kunde: Livingly ApS

projekt: Messestand
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Modulérbart messestandskoncept, som kan pakkes 

sammen i en mindre transportkasse. Modulerne hol-

der linie uanset hvordan, de sættes sammen, og der 

skabes plads til både store og små udstillede produk-

ter. Stativerne kan kombineres med plader og skilte.

Mangler i pallen:
• små skruer til at fæstne tagrenden til beslagene 
(Der er en håndfuld med, som muligvis er nok)
• Bits / bor - (der er et par bor med, bla. til et stort hul)
• Elefantsnot

Skal gøres på standen:
• Sav tre tagrendebeslag mere (der skal være 31 huller i hver)
• lim lister på tagrende-fineren. 
    (på den indvendige grimme side  
• Bores i de to plader til ophængning

TOP DRAWER 

Skrue
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a
s
ekunde: Livingly ApS

projekt: Grafisk identitet, markedsføringsmateriale og grafiske produkter
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Støt Brysterne emballage til Rosa 

Danica. Kræftens Bekæmpelses eget 

logo anvendes som dekorations-

element på posen, som blonder på 

en BH.

c
a
s
e kunde: Rosa Danica

projekt: Pose-layout	til	Støt	Brysterne	kampagne
design: Helmersen Grafisk Tegnestue



Rosa Danica har fået lavet en serie poser, med fokus på farverne i 

planterne. Der er udført tre serier til Rosa Classic, Rosa Grande og RosA-

roma, i flere forskellige farver. 

DATO

UNDERSKRIFT

FØR GODKENDELSE:

Læs venligst grundigt korrektur på 
samtlige tekster og layout

Farver: Vær opmærksom på, at farver på 
skærm og print kan variere fra den færdige 
tryksag. Sørg evt. for at sende farveprøver 
med til trykkeriet, som de kan indstille 
efter.

KORREKTUR 8 - BAGSIDE

Posekoncept - GRANDE - RØD
Rosa Danica

Mål:  265x292/128 mm

Farver: 4-farve cmyk

 Dækhvid

 Pantone Cool grey 11 U 

 Pantone Cool grey 7 U 

 sort - evt. også udenpå 

 Transparant plast 

27. november 2014

Nyt layout / forslag udbedes

Godkendt med ændringer

Godkendt

Kommentarer

Matte

DK:
Placeres lyst indendørs. Vandes i under-

skål. Overskydende vand hældes fra efter 
15 min. Må aldrig tørre ud. Kan plantes i 

bed eller krukke. Kan overvintre.  

GB:
Placed in bright position. Water 

frequently in the saucer. Remove 
excess of water after 15 min. Never 

allow to dry out. Suitable for 
planting outdoor. Winter hardy. 

D:
Ein hellen Standort. Von unten gießen. 
Überschüssiges Wasser nach 15 Minuten 
entfernen. Nie Austrocknen lassen. Eignet 
sich auch für draußen. Winterhart.     

RU:
Разместить в хорошо освещённое 
место. Полевать периодически 
снизу. Через 15 минут излишки 
воды из поддона сливают. 
Никогда не допускать полное 
высыхание почвы. Можно 
высаживать в открытый грунт. 
Зимостойкие. 

www.rosa-danica.dk

DATO

UNDERSKRIFT

FØR GODKENDELSE:

Læs venligst grundigt korrektur på 
samtlige tekster og layout

Farver: Vær opmærksom på, at farver på 
skærm og print kan variere fra den færdige 
tryksag. Sørg evt. for at sende farveprøver 
med til trykkeriet, som de kan indstille 
efter.

KORREKTUR 8

Posekoncept - GRANDE - RØD
Rosa Danica

Mål:  265x292/128 mm

Farver: 4-farve cmyk

 Dækhvid

 Pantone Cool grey 11 U 

 Pantone Cool grey 7 U 

 sort - evt. også udenpå 

 Transparant plast 

27. november 2014

Nyt layout / forslag udbedes

Godkendt med ændringer

Godkendt

Kommentarer

Matte

ROSA GRANDE
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ekunde: Rosa Danica

projekt: Emballagekoncept
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Scandic Food producerer fødevareprodukter, som bliver 

solgt til danske butikker såvel som til resten af verden. 

Opgaverne har bl.a. bestået i at designe et nyt logo til 

Streamline, samt emballage til Streamline marmelade, 

som eksporteres.

En anden opgave har været at lave et design til en ny 

serie juice fra Svansø. Juicerne er lavet af 100% frugt, 

og er ikke tilsat koncentrat. Ideen var at lægge vægt på 

den æstetiske og ærlige oplevelse af juicen, når den 

hældes i et glas.

Desuden har jeg tegnet en del illustrationer til emballage.

c
a
s
e kunde: Scandic Food

projekt: Logo, emballage, illustrationer
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Identitet til større marmeladeserie 

udviklet til eksportmarkedet.  

Danish Garden er et særligt dansk 

produkt, der produceres her i landet 

og dermed står stærkt i forhold til 

kvalitet og fødevaresikkerhed. 

Konceptet tager udgangspunkt i Skæl-

skør Frugtplantage, som er kongelig 

hofleverandør. 

Der er løbende udvikling på linien og 

opgaven indeholdt også en brochure 

for konceptet.
c
a
s
ekunde: Scandic Food

projekt: Logo, emballage
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue

Preserves
Folder SF-TRYK.indd   1 01/10/15   16.12



Juliana Drivhuse er en af verdens største drivhuspro-

ducenter. Louise Helmersen har udarbejdet en lang 

række grafisk materiale for virksomheden, heriblandt 

deres visuelle identitet fra 2012, katalog og emballage-

koncpept.

12 GARTNER 13

Model
Gartner

L x B
 (cm)

Vinduer Sidehøjde* 
(cm)

Total højde* 
(cm)

Profiler + 3 mm 
hærdet glas

Vejl.  
uds. pris

Profiler + 10 
mm poly

Vejl.  
uds. pris

Fundament Vejl.  
uds. pris

Montage*  
pris

16,2 m2 439 x 368 4 172 287 F09495 Kr. 30.999 F09499 Kr. 30.999 F06417 Kr. 2.999 Kr. 14.000

16,2 m2 antr. 439 x 368 4 172 287 F09496 Kr. 34.999 F09500 Kr. 34.999 F06417 Kr. 2.999 Kr. 14.000

18,8 m2 511 x 368 6 172 287 F09503 Kr. 33.999 F09507 Kr. 33.999 F06418 Kr. 3.299 Kr. 15.000

18,8 m2 antr. 511 x 368 6 172 287 F09504 Kr. 37.999 F09508 Kr. 37.999 F06418 Kr. 3.299 Kr. 15.000

21,4 m2 583 x 368 6 172 287 F09511 Kr. 36.999 F09515 Kr. 36.999 F06419 Kr. 3.499 Kr. 16.000

21,4 m2 antr. 583 x 368 6 172 287 F09512 Kr. 40.999 F09516 Kr. 40.999 F06419 Kr. 3.499 Kr. 16.000

* Højden er angivet inkl. 12 cm fundament. Montageprisen er ekskl. montage af fundamentet. Vedr. montage se side 33.

Juliana Gartner er drivhuset til dig, der tænker stort. 
Her får du dit eget lille hjemmegartneri, hvor der er 
god plads til at dyrke i rigelige mængder og afprøve 
mange forskellige sorter. Juliana Gartner er til den 
ambitiøse haveejer, der bruger mange timer i drivhuset. 
Drivhusets ekstra bredde levner god plads til både 
plantekasser, krukker, planteborde, hylder og til møbler, 
som samtidig kan gøre drivhuset til et ekstra uderum.

TIL DEN AMBITIØSE  

HAVEEJER

Se mere på
juliana.com

GARTNER

DYRK STJERNESTUNDER I 

DRIVHUSET

c
a
s
e kunde: Juliana Drivhuse A/S

projekt: Visuel	identitet:	logo,	layout	til	brochure,	emballagekonvcept,	diverse	salgs-	og	POS-materiale	
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Grafisk koncept for uddannelsesmesse 

arrangeret af Jobcentrene i Middelfart, As-

sens, Fredericia og Nordfyn. Messen hen-

vender sig både til jobsøgende, der kan 

møde arbejdsgivere og rådgivere, samt til 

virksomheder, der ønsker at ansætte eller 

videreuddanne medarbejdere. Her vises 

brochuren, annonce og banner.

Messen arrangeres af Jobcentrene  og De Lokale Beskæftigelsesråd i  Assens og Middelfart.
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STED:

Lillebælthallerne

Færøvej 74-76

5500 Middelfart

TID: 

Den 25. oktober 2011

Kl. 10.00 - 15.00

For virksomheder

Uddannelses- &

jobmesse
D. 25. oktober

STED:

Lillebælthallerne

Færøvej 74-76

5500 Middelfart

c
a
s
ekunde: Jobcenter Middelfart

projekt: Uddannelsesmesse	-	Grafisk	koncept
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue

Uddannelses- & 
jobmesse
Tirsdag den 25. oktober - kl. 10-15

Jobcentrene og De Lokale Beskæftigelses

råd i Assens og Middelfart inviterer til 

uddannelses og jobmesse  

tirsdag d. 25. oktober, kl.10.0015.00  

i Lillebæltshallerne, Færøvej 7476  

i Middelfart. Der er gratis adgang.

På messen er der en lang række uddan

nelsesinstitutioner og virksomheder til 

stede, der er klar til at rådgive uddannel

ses og jobsøgende om efteruddannelse, 

ordinær uddannelse og jobs. 

I løbet af dagen er der spændende  

oplæg, hvor der også er mulighed for  

at stille spørgsmål.

9.15 Jobrotation 

v/ Projektkoordinator Ragnhild 

Hundebøll

10.30 Social- og sundhedsskolen Mid-

delfart 

v/ Uddannelses og erhvervsvej

leder Betina Ransborg Nielsen

13.15 Forsvaret 

Program:

Udstillere:

University College Lillebælt

SOSUSkolen

ISS

Forsvaret

COOP

Søfartsskolen Svendborg

VUC Assens og Middelfart

Netto

KOLD College

AOF Middelfart

IBCFredericia

AMU Fyn

Lær Dansk – Middelfart

Hansensberg

Tietgen Kompetencecenter

Ungdommens Uddannelsesvejledning

EUC Lillebælt

AMY Syd

Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium

Syddansk Erhvervsskole

Middelfart Produktionsskole

Fugleviglund produktionsskole

3F

3F/TIB

FOA

Assens Jobcenter 

Middelfart Jobcenter

Jobrotation



Brenderup Realskole er en privatskole med stor fokus på elever-

nes	boglige	udvikling.	Skolen	rangerer	på	CEPOS	liste	som	en	af	

landets bedste, og skolen profilere sig med ro i klasserne, respekt 

mellem børn og voksne, samt gode undervisningstraditioner. 

Logoet tager udgangspunkt i B og R, som med nogle grafiske tilfø-

jelser	bliver	til	en	venlig,	nysgerrig	ugle.	Uglen	symboliserer	den	

boglige tilgang til fagene, hvor de venlige øjne og elementernes 

sammenstilling skal afspejle, at det også er sjovt at gå i skole.

c
a
s
e kunde: Brenderup og Omegns Realskole

projekt: Logo
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Miles Davis

be curious

Bannere - TRYK.indd   7 13/09/16   22.46

Albert Einstein

be curious

Bannere - TRYK.indd   4 13/09/16   22.44

Stanley Kubrick

be curious

Bannere - TRYK.indd   14 13/09/16   22.53

Does your  
prescription  
medicine give  
you cancer?

November 10, 2016 · 11.30-12.30 hrs

D-IAS Conference Room Ø18-509-1

Anton Pottegård
Associate professor (cand.pharm., ph.d.)
Clinical Pharmacology and Pharmacy
Department of Public Health

IDEAS be curious

Does your  
prescription  
medicine give  
you cancer?

November 10, 2016 · 11.30-12.30 hrs

D-IAS Conference Room Ø18-509-1

Anton Pottegård
Associate professor (cand.pharm., ph.d.)
Clinical Pharmacology and Pharmacy
Department of Public Health

LECTURE be curious

Does your  
prescription  
medicine give  
you cancer?

November 10, 2016 · 11.30-12.30 hrs

D-IAS Conference Room Ø18-509-1

Anton Pottegård
Associate professor (cand.pharm., ph.d.)
Clinical Pharmacology and Pharmacy
Department of Public Health

COLLOQUIA be curious

Grafisk identitet for D-IAS – et nyt eliteforsknings-institut på 

Syddansk	Universitet,	der	åbner	nye	tværfaglige	samarbejder	

mellem traditionelt opdelte forskningsretninger. Instituttet, 

som tiltrækker internationale topforskere, tilbyder forelæs-

ninger for studerende på alle studieretninger på universitetet.

Plakater	

Bannere 

© LOUISE HEL MERSEN GR AF ISK TEGNESTUE DIAS, SDU · Den 7 september 2016 · side 5 af 5

Skitser

c
a
s
ekunde: D-IAS,	SDU

projekt: Grafisk identitet, markedsføringsmateriale
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Grafisk	linie	til	”Virksomhedsprisen”	Middelfart.	Prisen	uddeles	til	virksom-

heder, der har gjort en særlig indsats indenfor social ansvarlighed, og som 

borgere i kommunen kan indstille. 

D I P L O M

Virksomhedsprisen 2012 Middelfart 

tildeles hermed:

Nordic Overfladebehandling a/s 

For udvist samfundsansvar.

Morten Weiss-Pedersen  

Formand LBR Middelfart

Søren Folkersen  

Næstformand LBR Middelfart

Per Hou Christensen  

Næstformand LBR Middelfart

L
A

Y
O

U
T

: 
W

W
W

.H
E

L
M

E
R

SE
N

.N
E

T

Diplom-2012-korr2.indd   1 30/03/12   00.46

D I P L O M

Virksomhedsprisen 2008 Middelfart 

tildeles hermed:

Kvickly Middelfart 
(Brugsforeningen for Middelfart og Omegn)

-for en helhedsorienteret og innovativ tilgang til rummelighed og socialt ansvar.

Søren Folkersen, Formand LBR Middelfart Per Hou Christensen, Næstformand LBR Middelfart

T I L M E L D  E N  V I R K S O M H E D !

D I P L O M

Virksomhedsprisen 2009 Middelfart 

tildeles hermed:

STARK 
Superbyg Trælast & Byggecenter

For udvist rummelighed og socialt ansvar overfor ressourcesvage unge.

Morten Weiss-Pedersen  

Formand LBR Middelfart

Søren Folkersen  

Næstformand LBR Middelfart

Per Hou Christensen  

Næstformand LBR Middelfart

T I L M E L D  E N  V I R K S O M H E D !

D I P L O M

Virksomhedsprisen 2010 Middelfart 

tildeles hermed:

Middelfart Sparekasse 

For udvist samfundsansvar.

Morten Weiss-Pedersen  

Formand LBR Middelfart

Søren Folkersen  

Næstformand LBR Middelfart

Per Hou Christensen  

Næstformand LBR Middelfart
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T I L M E L D  E N  V I R K S O M H E D !

c
a
s
e kunde: Det Lokale Beskæftigelsesråd & Jobcenter Middelfart

projekt: Virksomhedsprisen	-	Grafisk	koncept	for	annoncer,	tilmeldingsskemaer	og	diplomer.
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Østergade 6 · 5500 Middelfart · 64 41 20 08 

WWW.GARNITURE.NU

Pinde-kort - K
ORR2.indd   1-2

24/09/13   14.45

Garniture er en garnforretning, som sælger kvalitetsgarn og -materialer. 

Garniture kort-TRYK.indd   1 07/03/13   11.33

Garniture kort-TRYK.indd   5 07/03/13   11.33

Garniture kort-TRYK.indd   9 07/03/13   11.35

c
a
s
ekunde: Garniture

projekt: Brochure, kort, stempel-kort mv. 
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Kinetic Biofuel A/S · Solbjergvej 19 · DK-9574 Baelum · Denmark

Kinetic Biofuel M5 konvolut-TRYK.indd   1 10/04/14   08.48

Kinetic Biofuel A/S · Solbjergvej 19 · DK-9574 Baelum · Denmark · info@kineticbiofuel.com · www.kineticbiofuel.com

Den 5. april 2014

Vedr.: Skrifttype Corbel 10 pkt. 

Kære Kunde,

As imoluptae. El in conectus quis cum ut inus. Otatemq uiduscius est, to vidipsundae. Ita volesti ulluptas 
antianimusa sectis magnati onsequam quis deri quunto id ut reptioribus, susam, to te conse pedis volupta-
tur abo. 

Ita vernam cusandis a ent. Mi, seque conetur magnis sam quo voloribus magnimust, to corro te simi, sinisti-
ost, sam, sin eos susandictio toruptatiat lacesti undundae nis eumende culloribus volorro vitati temqui iun-
dipsam isimus et quam, utatin parum autet que nonsed eaquia cumqui adi simagnatur aliaepedit, cuptatem 
fugit, optis suntis ex elenectios expeditas nis accumquas aut eat.

Cipis aliqui ditatur minimagnat apisitione aperorrum volore nulpa est apicilis ex eum rem vitatio rporios 
aliqui cus. Cumquo evelectus, quossimincia et enis ratem alitios sequid magnatur?

Neque siti dolecum sam et harum faciisti dicti dollest, sum ex enda non cus acepedi tiorum cusaepe rro-
vident eveles con ne vid mo volo comnis pelluptaquos doluptat erepe con pero molor sectaeperias sime 
volupic atatinit aut pro to qui cus quidunt lacerioreic tem harciis ciuntem aut qui illor aut que rem quid qui 
ommosam endaerit volo volutet voluptam, aut reptasp elescid est as et erum saectur, omnihil liquidelent. 
cullaute pro quunt.

Med venlig hilsen

Mogens Slot Knudsen
Direktør & partner

Virksomhed A/S
Att: Kundens Navn
Gadevej 123
DK-5555 Bynavn

Mogens Slot Knudsen

Director · Partner

msk@kineticbiofuel.com

Mobile: + 45 21 64 00 90

Sales office:

Tøjhushavevej 2

DK-8900 Randers

Denmark

Head office: 

Solbjergvej 19

DK-9574 Baelum

Denmark

KINETIC BIOFUEL A/S

www.kineticbiofuel.com

Kinetic Biofuel A/S er et dansk firma, der 

har patenteret en løsning til at anvende 

sammenpressede halmbriketter i bioogas-

anlæg for derved at opnå en langt større 

udnyttelse af den vedvarende energi, end 

ved de traditionelle biogasanlæg. 

Bomærket symboliserer brændselsdråber 

eller flammer, der går i ring som genbrug-

spile, og som farvemæssigt symboliserer 

den blå planet og det grønne aspekt i en 

frisk kombination. 

Pay-off	linien	”Boosting	sustainability”	er	

også et resultat af tegnestuens arbejde.

c
a
s
e kunde: Kinetic Biofuel A/S

projekt: Visuel	identitet:	Designmanual	med	logo/bomærke,	pay-off-linie,	brevlinie,	messeplancher
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Virksomheden	C.F.	Nielsen	A/S	er	en	af	

verdens førende producenter af maskiner, 

der kan presse brændselsbriketter.

Deres identitet er bygget op omkring en 

nyfortolkning af et våbenskjold med to 

løver.	Udtrykket	i	det	forenklede	bomærke	

og typografien er gjort mere nutidssvarende 

og klart. De tilhørende grafiske løsninger 

er søgt løst med en skarphed i kompositio-

nen og enkel farveholdning. 

c
a
s
ekunde: C. F. Nielsen A/S

projekt: Visuel	identitet:	logo,	designmanual	for	brevlinie,	omslag,	produktark,	website,	
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



I den grafiske identitet for entreprenørvirksomheden H. 

Skjøde Knudsen A/S blev den eksisterende røde trekant 

bevaret – dog med en ny rød tone og nye dimensioner. 

Trekanten indgår nu i logoet som en harmonisk spejling 

i navnetrækket, der er kortet ned til det mere mundrette 

’SKJØDE’. Dermed står mærket nu klart og tydeligt.

c
a
s
e kunde: H. Skjøde Knudsen A/S

projekt: Visuel	identitet:	Designmanual	med	logo,	brevlinie,	omslag,	websitelayout,	bildekoration,	skiltning,	tøj	m.m.
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Nordshop	A/S	designer	og	producerer	display-	og	shop-

inshopløsninger. Identiteten udstråler enkelhed og ren

hed krydret med farvekoder, der refererer til forskellige 

produktkategorier.	Medarbejderne	er	Nordshops	vigtigste	

aktiv, hvilket tydeligt fremgår af materialet.

c
a
s
ekunde: Nordshop	A/S

projekt: Visuel	identitet:	logo,	brevlinie,	brochureserie,	website
design: Helmersen Grafisk Tegnestue c

a
s
ekunde: Nordshop A/S

projekt: Visuel	identitet:	logo,	brevlinie,	brochureserie,	website
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Helbo Haveplaner designer engelsk-

inspirerede klassiske haveplaner. 

Det visuelle udtryk er derfor bygget 

op omkring klassiske symmetriske 

figurer og blomstrende frodighed. 

Visualiseringen	af	resultaterne	er	

vigtige for at kunderne kan forholde 

sig til produktet - derfor er materia-

let spækket med skønne billeder af 

havearkitektens egen have.

c
a
s
e kunde: Helbo Haveplaner

projekt: Visuel	identitet:	logo,	brevlinie,	flyer,	websitelayout,	annonce
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Juliana Drivhuse har lanceret en ny serie drivhuse 

i en ekstra god kvalitet. Navnet og den grafiske 

identitet skal associere til en haveoase og et rart 

opholdssted, snarere end et traditionelt drivhus, 

hvor man dyrker grønsager. ’Botanica’ refererer 

tydeligt til planteverdenen på en raffineret måde 

med sit latinske islæt. Den symmetriske blomster-

sol og serif-skriften giver – sammen med den 

beige farve og de snørklede blomsterstængler – 

hele udtrykket en klassisk og romantisk karakter. 

c
a
s
ekunde: Juliana Drivhuse A/S, ny produktserie

projekt: Navn	og	visuel	identitet:	logo,	layoutkoncept	til	brochure,	website	og	POS-materiale	
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



DropStop® med et nyt visuelt udtryk. Den tidligere tunge 

sorte farve er skiftet ud med en ren hvid, klar rød og en 

changerende sølv, der refererer til DropStop®s metal-

look.	Produktets	klare	runde	form,	vinens	dybrøde	farve	

og flaskernes udtryk kommer bedre frem ved at placere 

dem i et lyst og enkelt grafisk miljø. 

kunde: Schur Inventure a/s
projekt: Profilering	af	DropStop®: Lykønskningskort til Dropstop, profilbrochure, emballage, produktark
design: Helmersen Grafisk Tegnestuec

a
s
e



Udstillingen	”Drømmen	om	det	gode	liv”	på	Middelfart	Museum	og	

Museerne i Fredericia fokuserer på ungdommen gennem de sidste 

200 år. Der er taget udgangspunkt i 10 personers livshistorier. 

Udstillingsgrafikken	består	af	en	række	2	meter	høje	bannere	med	

silhuetter af personer fra den relevante tidsperiode. Der er valgt et 

farvestrålende udtryk for at afspejle tanker og drømme i de unge men-

neskers liv. Som reklame for udstillingerne er der lavet en plakat og en 

flyer i bogkort-format, samt et stort udendørs banner i Fredericia.

c
a
s
ekunde: Middelfart Museum og Museerne i Fredericia

projekt: Udstillingsgrafik	til	særudstillingen	“Drømmen	om	det	gode	liv”
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Middelfarts tidligere psykiatriske hos-

pi tal, som lukkede i 1999, huser nu en 

udstilling om hospitalets historie. 

Projektet	indebar	grafisk	tilrettelæggelse	

af omkring 40 bannere med tekster 

og billeder, samt plakat og invitation. 

Temaet for grafikken på udstillingen er 

’hvis væggene kunne tale!’, idét der 

vises afskallede flader på væggene, 

hvor patientkunst kommer til syne i 

sprækkerne. 

c
a
s
e kunde: Middelfart Museum

projekt: “Psykiatrisk	Samling”	–	Udstillingsgrafik	og	plakat
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



I	forbindelse	med	udstillingen	om	Psy-

kiatrisk Hospital i Middelfart, er der 

udgivet en 72 siders publikation om 

stedet. Bogen indeholder en beskri-

velse af stedets historie og arkitektur, 

samt den nutidige anvendelse af 

bygningerne. 

Hospitalsbygningerne er nu solgt til 

en række virksomheder og institu-

tioner.	Fx	har	Uhrenholt	A/S	indrettet	

sit domicil i hovedbygningen, som er 

restaureret på nænsom vis med stor 

respekt for det oprindelige udtryk. 

Publikationen	er	fuld	af	store,	flotte	

nye såvel som gamle billeder af områ-

det, hvilket er med til at dokumentere 

stedets ånd gennem tiden. 

Tegnestuen har stået for den grafiske 

tilrettelæggelse af publikationen. 

Den krakelerede sprække refererer til 

udstillingsgrafikken og til sindssygen, 

der har befundet sig på stedet. 

c
a
s
ekunde: Middelfart Museum

projekt: Bogtilrettelæggelse af “Teglgårdsparken – sindssygehospitalet, der blev en bydel”
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



I forbindelse med industrikulturåret 

2007 arrangerede Middelfart en sær- 

udstilling om industriens udvikling 

i Middelfart, ”Moderne Tider – 

Historien om Walker Danmark A/S”. 

Fabrikken Walker, der producere-

de udstødningssystemer til biler, 

blev brugt som eksempel på en 

international industrivirksomheds 

historie – fra opstart til stor succes 

og efterfølgende lukning.

Tegnestuens arbejde bestod i at ud-

arbejde udstillingsgrafik til 11 store 

bannere/plancher, samt udforme 

udstillingsplakat og invitation. 

Industrien har traditionelt anvendt 

nogle faste farvekombinationer, som 

går igen på grafikken, der tema-

mæssigt er inddelt i farvekoder.

c
a
s
e kunde: Middelfart Museum

projekt: Udstillingsgrafik	og	plakat	til	særudstillingen	“Moderne	Tider	–	Historien	om	Walker	Danmark	A/S”
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



Gartneriet 7’eren har fået en serie af poser til deres planter, som skal 

give forbrugeren et indtryk af en gammeldags papir-indpakning og 

forseglet med en sølvring, som kvalitetsmærke. Konceptet er brugt til 

både chrysanthemum, azalea og hortensia.

c
a
s
ekunde: Gartneriet 7’eren

projekt: Emballagekoncept
design: Louise Helmersen Grafisk Tegnestue



andre eksempler på logoer: 



udvalgte referencer

Interpart Middelfart ApS

Garniture

C.F. Nielsen A/S

H. Skjøde Knudsen A/S

Juliana A/S
 Botanica

 Eden Greenhouses, UK

 Allux

Nordshop A/S 

Schur Inventure a/s, DropStop® 

Middelfart Erhvervscenter

APJ	Paint	

Kvindelige	Virksomhedsejere

Skoventreprenør Rasmus Brodersen

Lederforum

Nordfyns Erhvervsråd

Schur Inventure a/s

ElmerPrint

Høigaard Design

Gartneriet 7’eren 

Helbo Haveplaner

Ejendomsmæglerfirmaet Lilienhoff A/S
 Annoncekoncept

 Papirprogram og kort

 Outdoor-reklamer og webbannere

Gartex 

STARK

Odense Congress Centre

Restaurant Kvægtorvet, Odense

Hotel Faaborg

Brenderup Aktivitetscenter

Brenderup Skole

Rotary, Solrød

udstillinger og bøger

 

 

 

 

 

 

Middelfart Museum
 Udstillingsgrafik til: 

  ”Lillebælt som krigszone” 

  ”Drømmen om det gode liv” 

  ”Moderne Tider/Walker” 

  ”Middelfart Sindssygehospital” 

  ”Fra Vends til Ny Middelfart”

 Bog om Teglgårdsparken 

 

undervisning

Jensens Kurser, Århus

Diverse firmakurser, Bl.a. for:
 Syddansk Universtitetscenter

 Schur Inventure

 Egedesø

andre referencer: 



L O U I S E  H E L M E R S E N  ·  G R A F I S K  T E G N E S T U E

Middelfartvej 234

5464 Brenderup

Mobil: 40 31 70 03

E-mail: louise@helmersen.net

W W W . L O U I S E H E L M E R S E N . C O M


