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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 min solide 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 præsentationer, profilvideo med
tilhørende lyd identitet som kan anvendes i din marketingsstrategi til fx. ringetone, SoMe video og
lydlandskaber, som slår dit navn yderligere fast.
Du kan også vælge at benytte mig som rådgiver på strategisk plan for at kvalificere dine 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 at løse dine opgaver
Sætter en ære i at aflevere til tiden
Løsninger med fuld dedikation til din virksomhed
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 SoMe inklusiv rådgivning og sparring. Har også et stærkt netværk
at trække på, når opgaverne kræver yderligere kompetencer.
Du kan få løst en fuld pakke med projektstyring, rådgivning og gennemgdesign af din grafiske
linje til både digital og analog markedsføring. Vi kan naturligvis også samarbejde omkring optimering af din nuværende visuelle profil og online strategier.
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

CV
KVALIFIKATIONER
««
««
««
««
««

Projektledelse, rådgivning og sparring
Grafisk design til visuelle identiteter
Wordpress design og visuel kommunikation til web
Brugerflader til web systemer
Lyd- og musikproduktion med tilhørende animationer og video

ERHVERVSERFARING
Seneste kundeportfølge som selvstændig har bl.a. været:
«« UN Mobilkraner: Projektleder og designansvarlig for renovering af designlinje.
«« Socialstyrelsen: UX design på komplekse offentlige online systemer.
«« hamiconsult a/s: Rådgivning, udvikling af grafisk identitet med tilhørende hjemmeside.
«« Agro Food Park: Grafiske identiteter, hjemmesider, podcast og rådgivning.
«« Arbejdsmiljøsekretariatet: Grafisk design og konceptudvikling til tryk og web.
«« Susan Winther a/s: Grafisk identitet, hjemmeside og rådgivning.
«« Aquila Design: Grafisk identitet, hjemmeside og rådgivning.
}} 2015 - 2015: Indehaver og partner i ergoacoustic, hvor vi arbejdede med lyd maskering
tilsat ambient lyd design.
}} 2012 - 2015: Indehaver og partner i Audio Branding virksomheden HEAR YOU ARE, hvor
jeg komponerede lyd identiteter og var med i projektstyringen af lydteknologiske projekter.
}} 2005-2012: Partner i mediebureauet Periskop med Kühn design. Har været en del af et
team som idéudviklede kampagner for bl.a. Arbejdsmiljørådet og Rigshospitalet.
}} 2001-2005: Designansvarlig på Rambøll Management. Startede som designer for web
systemer for kompetencecenteret Rambøll Survey og SurveyXact. Udvidede senere 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 om værktøjer til visuel kommunikation.
}} 1994 - : Opstart af egen virksomhed, Kühn design. Startede med Bonniers specialmagasiner som hovedkunde og udvidede som freelance for reklamebureauer.
}} 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
}} Løbende indsamling af viden gennem netværk, selvstudier, seminarer og livserfaring.
}} 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.
PRIVATE OPLYSNINGER
Jeg bor i Åbyhøj ved Aarhus med min kone og har to døtre. Er passioneret omkring film, koncerter, og kultur og sport generelt. Jeg dyrker selv sport på racercykel, på mountainbike eller
i løbeskoene og er udøvende musiker.

Udtalelser

“Vi har været meget tilfredse med det behagelige og konstruktive samarbejde med Kühn design.
Vi har oplevet en stor grad af interesse i vores samlede produkt og en særlig evne til at sætte
sig ind i vores og vores brugeres behov.
Vores ønsker er blevet imødekommet hurtigt og professionelt og i høj kvalitet.
Vi giver Kühn design vores bedste anbefalinger.”

Lene I.T. Thomsen, Projektleder for Tilbudsportalen, Socialstyrelsen

“Vi har samarbejdet med Kühn design gennem 2 år i et stort anlagt projekt om fødevareinnovation. Kühn design har hjulpet os med både etablering af hjemmeside, lavet lydlogo samt
design til en App.
Det der kendetegner Johnny Kühn er en særlig lydhørhed overfor vores behov. Han er meget
kreativ, iderig og hurtig til at udføre de aftalte opgaver. Han evner at arbejde intuitivt med
både samarbejdspartnere og selve resultatet er også særdeles logisk og intuitivt.
Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og vil bestemt bruge Kühn design igen.”

Bente Sloth, Cheføkonoma, Aarhus Universitetshospital

“Jeg har haft et godt, personligt og professionelt samarbejde med Kühn design.
Løsningerne har været præget at lydhørhed overfor vores ønsker, men også konstruktive indspil til optimeringer og spændende kreative løsninger.
Dialogen om ændringer og tilpasninger har været håndteret imødekommende og hurtigt.
Man føler sig i gode hænder med Johnny Kühn”

Helge Borup, arkitekt m.a.a., adm. dir. , Regnbuen Arkitekter

“Jeg har haft fornøjelsen af, at samarbejde med Johnny fra Kühn design omkring udvikling af
nyt logo og ny hjemmeside. Johnny udviste stor nysgerrighed og interesse for min forretning
og hvad jeg står for. Han opfordrede til samarbejde og min inddragelse hele vejen, så vi løbende fik justeret det visuelle udtryk til mine behov og ønsker. Det betød at jeg i dag står med et
logo og en hjemmeside, hvor jeg selv og mine kunder kan genkende mig og min forretning
100%. Jeg kan kun give min varmeste anbefaling til andre, der står med lignende behov”.

Louise Juul, Psykolog

Udvalgte projekter

UN MOBILKRANER
For UN Mobilkraner har jeg
rådgivet og optimeret som
branding ekspert på hele virksomhedens designlinje.
Jeg har udført:
«« Projektledelse
«« Designmanual
«« Raffinering af logo
«« Nyt designelement
«« Profilbrochurer
«« Visitkort
«« Brevlinie
«« Powerpoint skabelon
«« Lyd komposition
«« Profilvideo (video og
animationsfilm)
«« Optimering af hjemmeside
Produkterne er produceret for
afdelingerne i Danmark, Norge og Sverige.
Se projektet på:
http://kuhn-design.dk/portfolio-items/corporate-identity-for-un-mobilkraner/

AQUILA DESIGN
For Aquila Design har jeg udført:
«« Logo
«« Wordpress hjemmeside
«« Brevlinie
«« Visitkort
«« Folder
Se projektet på:
http://kuhn-design.dk/portf o l i o - i te m s /v i s u e l - i d e n t i tet-for-aquila-design/

Udvalgte projekter

BUPL
For BUPL har jeg rådgivet og
designet et nyt europæisk
web magasin.
Magasinet er en blanding af
traditionel printopsætning og
web baseret materiale f.eks.
i form af layout blandet med
video.
Se projektet på:
http://kuhn-design.dk/portfolio-items/europaeisk-webmagasin-for-bupl-boern-i-europa-i-dag/
Link til web magasinet.

VIRKSOMHEDSUDVIKLER SUSAN WINTHER
For Susan Winther A/S har jeg
rådgivet, skabt gennemgåendedesignlinje.
Jeg har udført:
«« Projektledelse
«« Designmanual
«« Logo
«« Visitkort
«« Brevlinie
«« Apple Keynote skabelon
«« Lyd identitet
«« Design og opsætning af
Wordpress hjemmeside
«« Design til Sociale Medier
Se projektet på:
http://kuhn-design.dk/portf o l i o - i te m s /v i s u e l - i d e n t i tet-for-susan-winther-as/

Udvalgte projekter

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL CENTRALKØKKENET
For Aarhus Universitetshospital Centralkøkkenet, har jeg
været involveret i et EU projekt om fødevare innovation.
Jeg stod for rådgivning, sparring, logo, animation, lyd design, web, app design og udarbejdelse af hele den grafiske
linje.

Se projektet på: http://kuhn-design.dk/portfolio-items/aarhus-universitetshospital/

KULTURARVSTYRELSEN (I DAG: SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN)
For Kulturarvstyrelsen har jeg
udført:
«« Idéudvikling og projektstyring
«« Design og layout af pjece om museums fusioner
Se projektet på:
http://kuhn-design.dk/portfolio-items/kulturarvstyrelsen/

Udvalgte projekter

AARHUS KOMMUNE
For Aarhus Kommune, har jeg
udført flyers for aflastningsinstitutionen Stensagergården
for børn med handicap.
Se projektet på:
http://kuhn-design.dk/portfolio-items/aarhus-kommune/

SOCIALSTYRELSEN
For Socialstyrelsen, har jeg
rådgivet og designet brugerflader for både indberetningssystemer og søgesystemer i
spændingsfeltet mellem dialogerne med konsulenter og
dataloger og overholdelse af
designmanual.
Se projekteter på:
http://kuhn-design.dk/portfolio-items/ux-design-for-tilbudsportalen-dk/
http://kuhn-design.dk/portfolio-items/socialstyrelsen/

