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opgaven// I forbindelse med relanceringen af Matas-brandet åbnede Matas to nye 

konceptbutikker under sub-brandet Matas Natur. Butikkerne er ”grønne” butikker, som 

udelukkende har naturlige produkter på hylderne. Vores opgave var at skabe en visuel 

identitet til butikkerne og rulle den ud i de fysiske rammer. Det var vigtigt, at konceptet 

udstrålede natur, sundhed og velvære, og gav lyst til at gå på opdagelse – men at det 

samtidigt også kunne rumme Matas’ overordnede DNA som et brand, der er ”for alle”. 

farver// Farverne er nordiske, naturlige og spiller sammen med indretningen i butikken. Grønne og grå toner 

som refererer til naturen i form af planter og sten. Som spotfarve til priser er der valgt en mørk, knækket orange. 

Materialerne er matte og naturlige.

papir// Der er valgt et genbrugspapir, 

som bruges til A5- og A6-skilte samt 

til diverse gaveæsker og poser.
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DIN Next LT pro Ultra Light
(minuskler)

DIN Next LT pro Light
(minuskler)

font// Fonten, vi bruger, er DIN Next LT pro, som udelukkendebliver anvendt i minuskler.

Typografien skulle kunne spille sammen med logoet uden at konflikte. Den skulle have 

en lethed og blødhed for at understrege det naturlige og bløde op på det stramme look. 

logo// Der blev udviklet et logo særligt til 

Matas natur, som tager udgangspunkt i det 

officielle Matas-logo, så man hurtigt afkod-

er, at det er et Matas-brand.  Vi tilføjede 

”natur” til logoet og valgte at bruge det i 

vores natur-brandfarve, frem for den blå 

Matas-farve.

natur///skulpturelt///enkelt

portræt///closeup///naturlighed

natur///closeup///repetitioner



naturlig sund og skøn
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grøn jul
grøn julnaturlig sund og skøn
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lidt lækkert to-go

visuel//  I vinduerne og rundt omkring i  

butikken bruges store B2-matrix til kommu-

nikation og branding. Her arbejder vi med 

ren tekst og tre typer af billeder: Closeup af 

Ingredienser/indhold, modeller og wallpaper 

med naturmotiver i et repetitionsmønster.

Billedstilen er elementer og motiver fra  

naturen vist på en kunstnerisk måde, der på 

én gang er både stram og tilfældig.

Modellerne er naturlige – ikke opstillede  

– og udtrykker en umiddelbar glæde.

her gror de 
gode tilbud 
på træerne

20%
på alt i butikken*

Gælder fredag, lørdag og søndag på alle køb over 200,-
*Gælder ikke ved køb af gavekort, og kan ikke kombineres med brug af fordele og point i Club Matas.



grøn jul
fordi naturen 

giver os så mange 
skønne gaver

sort pris.
grønt indhold.

naturligvis 
holder vi
udsalg

pssst... vi har selvfølgelig også 
masser af andre grønne tilbud

skal ikke
lades

op

nyd øjeblikket

mindre pris.
mere natur.

naturlig sund og skøn

tekst på dør til baglokale

matrix ved hylder med bøger

black friday

tone of voice// Som en del af identiteten 

arbejder vi også med en særlig stemme. 

Teksterne har til formål at understøtte det 

naturlige udtryk og at give kunderne en 

oplevelse af, at det er hyggeligt at være i 

butikken. Ultimativt giver teksterne et smil 

på læben og får kunden til at tænke ”det 

var da en sød måde at sige det på”.

Teksterne er altid på dansk – det er ganske 

enkelte det mest naturlige for et dansk 

brand.

b2 matrix// De store skilte bruges til at 

kommunikere aktuelle temaer/kampagner 

og slå stemningen i butikken an. Vi kan 

også bruge dem til at kommunikere state-

ments eller andre vigtige brand-budska-

ber. Altid med vores særlige genkendelige 

Matas natur-stemme.



clipboards//  Rundt omkring i butikken 

arbejder vi med micromessaging til bl.a. 

at guide kunden, informere om bestemte 

produkter eller blot at give en lille hyggelig 

kommentar med på vejen, som bidrager til 

den stemning, vi gerne vil skabe i butikken.

infokort// Små to-go-plantekort 

med instruktion til, hvordan man 

planter og passer mikroplanter

genbrug// Særlig kommunikation 

ved genbrugscontaineren, hvor man 

kan aflevere sine brugte emballager. 

Navigerende kommunikation på den 

særlige Matas-natur måde.

om du må 
prøve 

produkterne?
naturligvis!

glas
ps. naturen siger tak

plast
ps. naturen siger tak

naturen lever
også online

levering 1-2 hverdage

matas.dk

175.-

nuxe
nuxuriance ultra 

håndcreme
75 ml

se,
hvad
vi har
fundet

her gror de
gode tilbud
på træerne

uhhhh...
dén kunne vi
ikke stå for!



hyben, det er jo bare det dér kløende pulver, man kastede ned ad nakken  

på hinanden som børn… Eller er det?

rosehips don’t lie

gaveæskegavekort

postkort// Go-cards til 

frit at tage med hjem fra 

butikken. Her brander vi 

natur-konceptets visuelle 

univers og vores Matas 

natur-stemme.


