
Muskelsvindfonden ønskede en ny platform  
til at italesætte deres payoff ”Plads til forskelle”.  

Platformen skulle række ud over personer med 
muskelsvind og sætte fokus på perfekthedskulturen,  

der omgiver og udfordrer os alle. Samtidig måtte 
platformen gerne lægge op til mulige partnerskaber 

på tværs af brancher – noget som Muskelsvindfonden 
historisk set har været gode til. 

Pærfekt sætter ord (eller bogstav om man vil) på opgøret 
med det perfekte. Det er en fortælling om, at fejl er 
en vigtig og uundgåelige del af livet – en del af det 

autentiske og det naturlige. Pærfekt er på den måde en 
hyldest til alle, som hverken kan, vil eller magter at leve 

op til idealet om  det perfekte – en lille ’stavefejl’, der 
anerkender det fine i det uperfekte.    

Intet og ingen af os er perfekte  
– og det er helt Pærfekt. 
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Pærfekt Helvetica

Helvetica, en af de mest fuldendte og 
perfekte typografier, er modificeret og  
gjort helt Pærfekt. 

Det gennemgående grafiske greb er 
det uperfekte ’huller’, der skabes, hvor 
bogstavernes stammer mødes. Grebet er 
inspireret af Muskelsvindfondens ’M’, som 
også har ’huller’, hvor stammerne mødes. 

’Hullerne’ giver et mere levende og 
særegent grafisk udtryk. 

Pærfekt Helvetica bruges til al 
kommunikation om Pærfekt. 

Pærfekt Helvetica

abcdefghijklmnop
qrstuvxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVXYZÆØÅ

0123456789

Pærfekt mønster

I den Pærfekte verden bliver ingen 
dømt ude. De stumper, der blev til 
overs i modificeringen af Helvetica-
typografien, bruges til et grafisk 
mønster. De forskellige størrelser og 
vinkler på stumperne understøtter 
samtidig  
’Plads til forskelle’

Mønstret bliver bl.a. brugt til baggrunde, 
print og til Pærfekts eget flag. 
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ParkeringElevator

P
Toilet MødelokaleCykler Gæstekort

Pærfekte ikoner

Ikoner er i sagens natur perfekte og netop udviklet til at 
stereotypisere funktioner, ting og personer. 

Vi udviklede en række Pærfekte ikoner, som kan bruges 
i og omkring Muskelsvindfondens hovedkontor. For 
virkeligheden er jo, at nogle mennesker har meget lange 
ben, nogle meget korte ben, nogle har meget stærke 
briller og nogle har en tyk mave. 

ParkeringElevator

P
Toilet MødelokaleCykler Gæstekort
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Pærfekte samarbejder

Radius Distillery + Muskelsvindfonden 
er et godt eksempel på et helt Pærfekt 
samarbejde, der allerede er realiseret. 

Sammen har de skabt en Pærfekt gin, der 
er destilleret på agurk, enebær, havtorn  

og ingefær. 

Særligt agurkenoterne er fremtrædende  
– og det er med til at gøre ginen helt 

Pærfekt. De agurker, Radius Distillery 
har anvendt, kan nemlig ikke sælges 

til forbrugere, fordi de er ’misformede’. 
Pærfekt Gin giver således agurkerne nyt liv 

og gør dem faktisk til noget helt specielt.

Selve Pærfekt-logoet er udformet som et 
stempel, så det er nemt at påføre ginen  

– og andre produkter, der måske kommer til 
i nye Pærfekte samarbejder. 
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Pærfekt Folkemøde

Pærfekt blev introduceret på årets 
Folkemøde på Bornholm med 
arragementet “Gin & Croquis”.  

I et mere end fyldt Politikens telt 
tegnede deltagerne forskellige 

nøgne kroppe (ældre, tykke, tynde, 
handicappede mm.) samtidig med, at 

der blev serveret Pærfekt Gin.  

Der blev udviklet 
“profilepicframes” til 
brug på Facebook.  
Rammen 
indrammer det 
Pærfekte.

Pærfekt på Grøn Koncert 2018
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