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YCCA21 – DESIGN 

Mange unge er gode til at holde den fysiske sundhed ved lige, men mange tænker ikke over 
at den mentale sundhed er mindst ligeså vigtig. I øjenholde med målgruppen vil vi igennem 
en positiv tone-of-voice og udtryk, skabe en bedre relation og forståelse til mental træning.

På den måde kan det mentale motionscenter være med til at nedbryde tabuet og sætte 
mental sundhed på samme niveau som den relaterbare fysiske træning.

→ Logo design
→ Plakat design

→ Instagram og web
→ Ikoner

DELIVERABLES
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Dumbell/håndvægt Sundt mentalt 
helbred

Det mentale
motionscenter

YCCA21 – DESIGN 

Logo for det mentale motionscenter er en abstrakt fortolkningen af 
sammenkoblingen mellem fysisk og psykisk velvære.
Træning af psyke og sind med målet om et godt og sundt mentalt helbred. 

LOGO

Vi har skabt et gennemgående ikon-univers som strækker sig over alle platforme 
for at trække opmærksomhed, skabe interesse og vække genkendelighed på tværs 
af platforme.

IKONER
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YCCA21 – DESIGN 

Med den store opmærksomhedskrævende typografi, og en tone-of-voice med 
rødder i sport- og fitnessaktivitet, kobler vi mental sundhed med relaterbar fysisk 
sundhed. Fysisk imødekommer vi dem ved busstoppesteder foran gymnasier, inde 
på gymnasier, tekniske skoler og sportsklubber.

PLAKATER
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HOLD HUMØRET I FORM

Vidste du at det ikke kun er
kroppen man bør træne? 

Din mentale form er mindst ligeså vigtig. 
Mange er gode til at holde fysikken ved lige, men mange 
tænker ikke over at den mentale sundhed er ligeså vigtig.

Med simple råd og øvelser kan du holde dig mental i 
form og forbygge samt afværge alvorlige psykiske 
lidelser. Prøv det sammen med os. Tag de første skridt 
mod din mentale top form.

Styrk din mentale sundhed
besøg psykiatrifonden.dk



YCCA21 – DESIGN 

Ved brug af instagram rammer vi målgruppen hvor de er, og på et medie der kan 
være en bidrager til psykiske lidelser hos unge. Vi stiller dem en opgave. At tage
60 sekunder ud af deres dag, for et bedre mentalt helbred. Efter de har gennemført 
den, opfordrer vi, for en stund, til at slukke eller lægge telefonen fra sig. 

INSTAGRAM

Ved at føre de markante og fortællende ikoner, samt farver og stil videre på 
web-oplevelsen, skaber vi et fuldt univers fra print, til so-me til web. Her kan de der 
ønsker forbyggelse på psykiske problemer eller løsninger på eksisterende, gennem-
gå forskellige øvelser, teknikker og opnå viden om hvad de døjer med.

WEB

24.01.2021

SET 3:

SLUK
DEN
Du gjorde det! sejt. Vi ved godt den sidste her
er svær, men hvad med at lægge telefonen lidt?

SET 1:

DIG
Sæt eller læg dig godt til rette,
mærk kroppen synke i og blive tung 

SÆT
SET 2:

PUST
UD
Træk vejret laaangsomt ind gennem næsen,
og pust laangsomt ud gennem munden.

FALD NED!
PÅ 60
SEKUNDER
På 3 slides vil vi guide dig til en
lavere puls på 60 sekunder

Styrk din mentale sundhed
besøg psykiatrifonden.dk


