
PAKKNINGAR
Skrefin sem þú þarf til að búa til pakkningu



Það er ekkert skemmtilegra en að búa til fallega pakkningu fyrir vörumerki en það er margt sem þarf 
að hafa í huga. Hér fyrir neðan getur þú séð einföld skref til að geta búið til pakkningu: 

PAKKNINGAR
Skrefin sem þú þarf til að búa til pakkningu

LE IÐARVÍS IR  FYR IR  VÖRUMERKI  

(BRAND-GUIDE)

Vörumerkisleiðbeiningar eru reglur og staðlar sem sýna hvernig 
vörumerkið þitt er fyrir aðra að sjá. Vörumerkja leiðbeiningar hjálpar 
til fyrst og fremst að hafa skýr fyrirmæli hvernig vörumerkið á að líta 
út bæði að utan og innan frá. Þetta tryggir samræmi og flæði innan 
vörumerkis svo að bæði viðskiptavinir og starfsfólk eigi auðvelt með 
að þekkja vörumerkið betur og hvað það stendur fyrir. 

Gott er að hugsa um vörumerkja leiðbeiningarnar eins og reglubók 
vörumerkis sem að stýrir heildarútliti vörumerkisins þíns.

Þegar þú hefur búið til vörumerkja leiðarvísi þá ætti að vera tiltöllega einfalt að hanna pakkningu út frá 
vörumerkja leiðbeiningunum sem þú hefur búið til. Fyrst og fremst er auðvitað að vita hvað það er sem þú 

ert að fara framleiða pakkningar fyrir og svo að sjálfsögðu hvernig þær eiga að vera.

HVAÐ ÆTTU VÖRUMERKJA LEIÐBEININGAR AÐ 

INNIHALDA?

• Upplýsingar um sögu vörumerkisins þíns, verkefni, gildi og
framtíðarsýn

• Leiðbeiningar um notkun logo, þar á meðal litaspjald, skráarsnið,
stærðir og samhengi. - Litapalletta. RGB og CMYK kóða

• Leturgerðir og textastærðir (bæði fyrir prentun og stafrænt)

• Raddblær og málfræðireglur. Hvernig talar vörumerkið?

• Hönnunarþættir og tegundir myndefnis

Það er engin ein formúla til að búa til vörumerkja 
leiðbeiningar en ofangreindir þættir er gott að hafa í 
vörumerkja leiðbeiningu og hægt er að bæta öðrum 

þáttum við eftir þörfum og óskumvörumerkisins þíns.

Annars vegar er gott að eiga leiðarvísi 
vörumerkis Í PDF formi. 
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TEMPLATE  (D IE - L INE)

Þegar þú hefur ákveðið hvernig umbúðirnar eiga að vera í lögun og 
stærð að þá er næst á dagskrá að búa til Template (Die-Line). Þú getur 
fengið verksmiðjuna sem er að fara framleiða pakkningarnar fyrir þig 
að búa til Template með því að senda þeim upplýsingar varðandi 
stærð og lögun á pakkningu. Einnig geta hönnuðir græjað template 
eða jafnvel þú ef þú ert lagin á að útbúa svoleiðis. 

BÚA T I L  HÖNNUN Á  TEMPLATE

Eftir að þú hefur fengið template/die-line frá verksmiðjunni eða þeim 
aðila sem útbjó það til að þá getur þú farið á fullt að hanna sjálfa 
pakkninguna, litir, texti, logo, texture, myndir og annað sem þú vilt að 
komi fram á pakkningunni. 

UPPLÝSINGAR SEM ER MIKILVÆGT AÐ HAFA Á 

PAKKNINGU: 

• Innihald vöru

• Heimilisfang fyrirtækis eða hvar varan er búin til

• Strikamerki

• Lotu númer ef við á.

Ef þú ert ekki með hugmynd hvernig þú vilt hafa pakkninguna að þá 
getur þú ráðið inn hönnuð til að hanna hana fyrir þig. Mikilvægt er að 
senda hönnuði leiðarvísinn og athugasemdir sem þú vilt að komi fram 
á pakkningu. 

Til að skrá strikamerki: 
https://www.gs1.is

SJÁ DÆMI UM TEMPLATE AF PAKKNINGU: 

SJÁ DÆMI ÞEGAR HÖNNUN ER KOMIN Á PAKKNINGU: Þegar að þú sendir hönnun frá þér í prentun er gott að hafa 
eftirfarandi þætti á hreinu og koma þeim á framfæri til 
verksmiðjunnar: 

• Grafískar upplýsingar eins og upplýsingar um lit á bakgrunn hjá 
línum.

• Allt sé í samræmi við hönnunina.

• Athuga hvort stafsetning sé í lagi.

• Eiga ákveðnir stafir eða logo að vera prentað í annarri áferð eins 
og: uppleyft, glans, matt og svo framvegis.

• Ath að allir litir séu réttir og segja hvaða Pantone litir eru á 
pakkningul www.pantone.com

https://www.gs1.is/
https://www.pantone.com/uk/en/connect
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PRUFU E INTAK

Þegar að það er komin loka hönnun á template-ið þá getur þú sent 
það til verksmiðjunnar og beðið um að framleiða prufu eintak. Það er 
mjög mikilvægt að gera prufu eintak áður en farið er að framleiða 
magn af pakkningu. Þannig getur þú athugað hvort þú viljir að 
pakkningin sé öðruvísi eða hvort vanti upplýsingar á hana og 
framvegis. 

Þegar þú ert svo fullkomlega sátt/ur við prufu eintakið þá getur þú 
látið eftirfarandi pakkningu í framleiðslu. 

AUKA UPPLÝS INGAR:  

DÆMI UM VEFSÍÐUR SEM GETA AÐSTOÐAÐ ÞIG VIÐ 

AÐ HANNA TEMPLATE EÐA PAKKNINGU: 

• Upwork

• Fiverr

Hægt er að gera vörumerkja leiðarvísi í CANVA t.d.

ÉG VONA AÐ ÞESSI  SKREF EINFALDI ÞÉR VERKEFNIÐ

OG GANGI ÞÉR VIRKILEGA VEL.  

Hafir þú áhuga að koma í 1:1 einkatíma til mín varðandi vöruhönnun, finna rétta verksmiðju eða aðrar pælingar 
sem þú hefur sendu mér tölvupóst tanja@tanjayr.com og ég hlakka til að heyra frá þér - ég bíð einnig upp á 

netnámskeið sem gefur þér allar þær upplýsingar sem þú þarft til að byrja þitt eigið vörumerki - www.tanjayr.is. 

Gangi þér vel   .

https://www.upwork.com/hire/landing/?utm_campaign=SEM_GGL_INTL_Brand_Marketplace_Core_Exact&utm_medium=cpc&utm_content=118615461981&utm_term=upwork&campaignid=12970270313&matchtype=e&device=c&partnerId=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDecmlGXsiAXfGMYrxpDz8TWahTCeaqTHL8_trLugGuWbhZVlagb0FRoCMt8QAvD_BwE&utm_source=google&gclid=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDecmlGXsiAXfGMYrxpDz8TWahTCeaqTHL8_trLugGuWbhZVlagb0FRoCMt8QAvD_BwE
https://www.fiverr.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc-brand&utm_campaign=G_UK_Brand_Desktop&utm_term=one-fiverr_(exact)&utm_content=AdID%5e553767717091%5eKeyword%5efiverr%5ePlacement%5e%5eDevice%5ec&caid=383151209&agid=25262972609&ad_id=553767717091&kw=fiverr&lpcat=&show_join=true&gclid=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDTmkJzOtrfaUcGHA3ZNKw9IKk9b1ij-WVAaAvSYePWHAbXlLVqO3ohoCnR4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.canva.com/en_gb/signup/
https://tanjayr.is/
mailto:tanja@tanjayr.com



