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Visuel og auditiv designer
Mit navn er Johnny Kühn og jeg vil gerne stille mine kompetencer til rådighed for dig.
Min mission er at løfte dine projekter, din virksomhed og få dit brand til at fremstå med øget
styrke. Med over 20 års erfaring som selvstændig designer, kan du trække på mig til opgaver
indenfor online og offline medier, såsom grafiske identiteter, websites, brugerflader til web
systemer, design til apps, tryksager og andre former for visuel kommunikation.
Udover visuel design, som den mere kendte del af branding, har du også mulighed for at
bruge mig i forhold til en auditiv overbygning. Dette egner sig især til pædagogiske præsentationer i form af enkle animationsfilm med tilhørende lyd identitet, ringetoner og lydlandskaber, som slår dit navn yderligere fast.
Du kan også vælge at benytte mig som rådgiver på strategisk plan for at kvalificere jeres
beslutninger, ideér og mulige virksomhedstiltag. Jeg finder glæde ved at samarbejde med
fastansatte specalister indenfor mit område som ekstern sparringspartner. Jeg sidder i et
Advisory Board og er vandt til at lave oplæg til bestyrelser.
Mine statements:
«« 100% dedikation til mine opgaver
«« Sætter en ære i at aflevere opgaver til tiden
«« Ingen halvhjertede løsninger
«« Humor er et godt værktøj til samspil
OM MIN VIRKSOMHED
Kühn design har eksisteret siden 1994 og hjælper dig med alt indenfor visuel og auditiv
kommunikation til tryk, web eller andre medier inklusiv rådgivning og sparring. Har også et
stærkt netværk at trække på, når opgaverne kræver yderligere kompetencer.
Du kan få løst fuld pakke med logo, visitkort, papirlinie, tryksager, hjemmeside, lyddesign,
rådgivning og sparring m.v. – eller dele deraf. Vi kan naturligvis også samarbejde omkring
optimering af din nuværende visuelle profil og online markedsføring.
Indenfor brugerflader, har jeg udarbejdet komplekse design løsninger for Socialstyrelsens
tilbudsportal og Rambøll Management Consultings SurveyXact spørgeskemasystem.
Et uddrag af mine arbejder, kan du finde på: http://kuhn-design.dk/portfolio/
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
//
De bedste hilsner
Johnny Kühn
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CV - Johnny Kühn
KVALIFIKATIONER
«« Visuel design og opsætning til web
«« Brugerflader til web systemer
«« Grafisk design til visuelle identiteter
«« Lyd- og musikproduktion med tilhørende animationer
«« Rådgivning og sparring
ERHVERVSERFARING
Kundeportfølge i Kühn design tæller blandt andre:
«« Socialstyrelsen: UX design på komplekse offentlige online systemer
«« hamiconsult a/s: Rådgivning, support af hjemmeside og udvikling af grafisk profil
«« Agro Food Park: Grafiske identiteter, hjemmesider og rådgivning
«« Arbejdsmiljøsekretariatet: Grafisk design til tryk og web
«« Susan Winther a/s (Virksomhedsudvikling)
«« Aquila Design (Landskabs design til Zoologiske haver og forlystelsesparker)
}} 2015 - 2015: Indehaver og ambient lyd designer i ergoacoustic.
}} 2012 - 2015: Indehaver og partner i audio branding virksomheden HEAR YOU ARE.
}} 2005-2012: Partner i mediebureauet Periskop med Kühn design.
}} 2001-2005: Designansvarlig på Rambøll Management. Startede som designer for web
systemer for kompetencecenteret Rambøll Survey og SurveyXact. Udvidede siden til at
varetage Rambøll Managements fulde Corporate Identity.
}} 1997-2000: Underviser hos Jensens Bureau for erhvervskurser for større virksomheder
som har behov for at lære visuel kommunikation.
}} 1994: Opstart af egen virksomhed, Kühn design. Startede med Bonniers magasinet,
“Komputer for alle” som hovedkunde.
}} 1993-1994: Udvikling af musik/tegneserie projekt. Projektet opnåede statsstøtte.
}} 1986-1993: Komponist/musiker og freelance illustrator for bl.a.. rockbandet Skagarack,
Forlaget Fremad og Museet på Koldinghus.
UDDANNELSE
}} 1982-1986: Designskolen i Kolding, linjen for tegning og grafik
}} 1979-1980: Skive Handelsskole
}} 1969-1979: Aarkjærsskolen, Skive (folkeskolen)
}} Født i 1962 i Skive.
SPROG
Dansk (modersmål) og engelsk, skriftligt og mundtligt.
ANDRE OPLYSNINGER
Jeg bor ved Aarhus med min kone og har to døtre. I min fritid dyrker jeg ofte sport, primært
på racercyklen, men også på mountainbike eller i løbeskoene.

