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eviShine
Website + Mailsignatur + powerpoint master

I samarbejde med eviShine har 3PART hjulpet med at styrke eviShines digitale 
profil. Den nye digitale profil består af et nyt opdateret website med et design 
der danner grundlag for resten af de digitale produkter, som mailsignatur og 
powerpoint master. 
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3PART leverede:
• Research
• Design forslag
• Webiste design
• Mailsignatur 
• Powerpoint master

Opgave: eviShine har udviklet et produkt og et system der 
kan skabe overblik over alle energidata i et samlet system.
Med et stærkt produkt er det vigtigt at den digitale profil 
også indikerer styrke.  3PART fik derfor til opgave at skabe 
en ny digital profil med en identitet. der afspejler styrken i 
produktet. 

Proces: I samarbejde med eviShine gennemgik 3PART 
det eksisterende materiale for at fastslå behovet til en ny 
digital profil. Herefter udviklede 3PART et idekatalog med 
forskellige eksempler på website, mailsignatur og powerpoint 
master.

Med udgangspunkt i idekataloget, blev der gennem 
arbejdsmøder valgt et endeligt design, der herefter blev 
udbredt på alle undersider til websitet og som efterfølgende 
blev videreført til mailsignatur og  powerpoint master.  
Websitet og mailsignaturen blev herefter kodet og 
efterfølgende implementeret.

Løsning: 3PART har i samarbejde med eviShine skabt 
en digital profil, hvor der er en rød tråd, der skaber en 
sammenhæng og genkendelighed i eviShines digitale 
tilstedeværelse. 

Mailsignaturen og powerpoint masteren sikrer at alle mails 
og præsentationer fra alle afdelinger i eviShine har et 
strømlinet udtryk. 

Resultat:

• Digital identitet
• Rød tråd i digital designretning
• Powerpoint master
• Kodet mailsignatur 
• Website inkl. 7 undersider DK + EN

Digital design til eviShine

Digital profil


