
c o r p o r a t e  i d e n t i t y

9 gode råd om  
Wayfinding

c o r p o r a t e  i d e n t i t y



1. Start med at tænke 
som besøgende og få 
identificeret:
Hvad kommer de besøgende for? 

Hvordan hjælper I dem bedst? 

Hvad går typisk galt, når de skal finde rundt? 



2. Pas på med at  
overinformere 
Minimer antallet af skilte for at 
få maksimal opmærksomhed. 

Overskiltning vil oftest få 
budskabet til at ”drukne”.



3. Den rigtige placering af 
information er afgørende
Hvor er det naturligt at informere?

Er det muligt at placere skilte  
på de steder og hvordan?

Er der ujævn overflade eller særlige vejrforhold,  
som skal tænkes ind i løsningen?



4. Valg af design
Den valgte designlinje skal 
afspejle virksomhedens profil. 

Hvor langt væk skal skiltene kunne ses?

Skal de kunne ses i mørke? 

Det er afgørende for farver, fonte og 
dermed i sidste ende skiltestørrelser.



5. Valg af skiltesystem
Vil et standard skiltesystem passe 
til jeres profil og behov?

Et standard skiltesystem er ofte 
billigere end et specialbygget, 
og hurtigere implementeret.

Hvis I ikke ønsker at tilpasse jeres profil 
til en standardløsning, kan løsningen 
være at udvikle et specielt til jer. 



6. Tænk langsigtet  
og fleksibelt
Vil der være behov for ændringer til jeres 
Wayfinding i den nærmeste fremtid?

Hvor mange ændringer er 
sandsynlige i de kommende år?

Hvor ofte vil der være behov 
for at lave ændringer?



7. Åbenhed omkring økonomi
I får den bedste løsning ved at være åbne og afstemme 
økonomien og det fremtidige behov for ændringer med 
skilteleverandøren. 

Herunder bør det afklares, om det skal være nødvendigt 
at involvere skilteleverandøren, hver gang jeres skiltning 
skal ændres, eller om løsningen kan designes, så I selv 
kan klare mest muligt.



8. Valg af Wayfinding leverandør
Vælg en leverandør som har ekspertise og erfaring 
med Wayfinding. Tænk også på det fremtidige tilkøb af 
skilte, når I vælger leverandør, så I har sikkerhed for den 
fremtidige levering.

Har I behov for skilte, som passer til eksempelvis arkitektur 
og jeres visuelle identitet? Så vælg en leverandør med 
professionelle designere. De kan udvikle løsninger præcist 
til jer, som også inddrager utraditionelle materialer, 
placeringer, løsninger og design.

 



9. Overvej om  
Teknisk Forvaltning  
skal involveres
Skal der placeres skilte udvendigt, vil det 
i nogle tilfælde være nødvendigt at søge 
om godkendelse hos Teknisk Forvaltning.



Sales Manager Jesper Borchers

Kontakt mig, så sørger jeg for, at den rigtige ekspert 
hos os vil se på opgaven og rådgive jer derfra, hvor I 

står lige nu  - helt uforpligtende og dejlig nemt!

Tlf: 4090 8003

Send en mail til Sales Manager Jesper Borchers

mailto:jhb%40nonbye.dk?subject=
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