
FASTHOLD
BUDSKABET

Vi samler ord, budskaber og billeder fra 
jeres konference, møde eller seminar i en 
visuel opsamling



Hvis du lytter til et oplæg, er der stor sandsynlig-
hed for, at du tre dage senere kun husker 10 %. 
Tilføj et billede - og du husker 65 %.

Kilde: Experimentarium



EN VISUEL OPSAMLING
· samler essensen af arrangementet

· skaber hurtigt overblik

·  formidler en fælles oplevelse

· fastholder budskabet og den gode stemning

Med gode billeder og en overskuelig opsætning får 
I en gemmeværdig, visuel opsamling, som hjælper 
jer med at skabe overblik for deltagerne og støtter 
den videre arbejdsproces efter konferencen, mødet 
eller seminaret. 

Den visuelle opsamling er gennemarbejdet og kan 
have mange udtryk. Den kan være på 4 sider og 
opefter - den kan være et printet hæfte i en lækker 
kvalitet, en pdf eller en app. I den visuelle opsam-
ling tager vi højde for jeres ønsker og virksomhe-
dens grafiske identitet.





FØR
Vi mødes før afholdelsen af konferencen, mødet 
eller seminaret. I briefer os om de vigtigste bud-
skaber, og om I har særlige ønsker til den visuel-
le opsamling. Vi aftaler, hvilken form I vil have 
opsamlingen i, og hvornår vi leverer det færdige 
produkt til jer. 

UNDER
Vi deltager i hele konferencen, tager billeder af 
deltagere, oplægsholdere og meget andet, vi tager 
noter og foretager eventuelt mini-interviews - kort 
sagt, vi fanger stemningen.

EFTER
Straks efter konferencen behandler vi billederne 
og udarbejder den visuelle opsamling i en flot op-
sætning, som passer til virksomhedens grafiske 
profil. Vi leverer den visuelle opsamling til den 
aftalte tid og i det aftalte format.



LYST TIL AT HØRE MERE ?
Vi kommer gerne forbi til et uforpligtende møde, 
hvor vi fortæller mere om den visuelle opsamling 
og de mange muligheder. Ring eller mail - vi glæ-
der os til at møde jer.

VI ER
Maiken Kestner, fotograf og Inge-Lise Hartz, gra-
fisk designer. Vi er specialister i foto, grafisk de-
sign, tekstskrivning, korrektur og produktion. Vi 
har mange års erfaring som sparringspartnere for 
vores kunder, der tæller alt fra private virksom-
heder i alle størrelser til offentlige organisationer.

DET, DER ER VÆRD AT GØRE, ER VÆRD AT GØRE GODT!

Maiken Kestner 
Fotograf 
20 99 20 02
maiken@kestner.dk
maikenkestner.dk

Inge-Lise Hartz
Grafisk designer
26 74 14 10
i@hartzdesign.dk
hartzdesign.dk


