
ANNONSE: 
 
Gull:  
Litt lengre frå byen 
Byrå: Gull&Gråstein    
 
Gullvinneren i annonsekategorien kommuniserer med få, men svært effektive 
virkemidler. Både når det kommer til det visuelle, men også til det skriftlige. 
Svært sjarmerende, morsomme og varme rekrutteringsannonser vokser ikke på 
trær – de vokser i Vågå. 
 
Sølv:  
Lasse liten 
Byrå: Frostrøyk    
Bronse:  
Bankar for Norddalen 
Byrå: Gull og Gråstein    
 
 
 

KAMAPANJE 
 
Gull:  
Å lykkes er en helhet 
Byrå: Anti Hamar   
 
Å lage solide, nytenkende og emosjonelle b2b-kampanjer er vanskelig. 
Gullvinneren løftet hele denne problematiseringen over i en høyere og renere 
enhet og viste hvorfor "business to people"-kommunikasjon alltid vinner over 
"business to business": vi er alle mennesker. 
 
Sølv:  
Trekkspillbuss 
Byrå: Ferskvann   

 
Bronse:  
Hva skal vinneren hete? 
Byrå: Per Høj/Norsk Tipping   

FILM 



 
Gull:  
New Nordic Heights 
Byrå: Anti Hamar  
 
Gullet er et solid stykke filmhåndverk. Til tross for et relativt smalt tema, makter 
filmen å trekke oss inn i – rettere sagt: ta oss med opp i – en spennende 
historie, gi oss spennende møter og dele spenstige drømmer med oss. 
 
Sølv:  
Wool for Generations 
Byrå: Ricardofoto     

 
Bronse:  
Et realt dagsverk 
Byrå: Anti Hamar    
 
 

 
MOBIL/APP 
 
Gull:  
Stian Blipp - Undercover 
Byrå: Anti Hamar    
 
En god idé tatt ut på en god måte; gjennomtenkt og gjennomført. Og tatt ut i 
rette kanal og kontekst. Vi slutter aldri å la oss engasjere av forvekslings- og 
situasjonskomikk. Aldri. 
 
Sølv:  
Å lykkes er en helhet 
Byrå: Anti Hamar    
 
Bronse:  
Hit2Go 
Byrå: Ferskvann  

 

 

TEKST 



 
Gull:  
Prospekt for Mesnakvartalet 
Byrå: Morild Design  

 
Hvordan beskrive noe som må oppleves? Det evige spørsmålet tekstforfattere 
sliter med opptil flere ganger til dagen. Vinneren har løst dette til gull. Vi får lyst 
til å flytte inn, nesten kjøpe usett, akkurat disse hjemmene. 
 
Sølv:  
In media res 
Byrå: Ferskvann  
 
Bronse:  
Byregnskapet 
Byrå: Frostrøyk  
 
 
 
 
RADIO/AUDIO 
 
Gull:  
Trekkspillbuss 
Byrå: Ferskvann   
 
God radio skaper skaper bilder inni hodet og juryen fikk tydelige bilder og ikke 
minst bussruteavganger i hodet av gullvinneren. Klokkerent, enkelt, nydelig og 
sjarmerende. 
 
Sølv:  
Skattejakt 
Byrå: Ferskvann  
 
Bronse:  
Hafjell 
Byrå: Ferskvann  
 
 



NETTSIDER 
 
Gull:  
Nettside for i-Bolig AS 
Byrå: Spire Digital  

 
Denne løsningen gir først og fremst utmerket brukeropplevelse. Ingen intro, 
ikke noe fjas - rett på målet. Fin og ryddig design med god brukerorientering, 
god filtrering som gir flere resultater selv med mange presets.  
i-bolig.no fremstår elegant både i bilde-, farge- og typografibruk og med meget 
god funksjonalitet og responsivitet. At den benytter API fra Finn og 
Nabolagsprofil gjør dette til et utmerket eksempel på enkelt vedlikehold. 
 
Sølv:  
Arctic Dome 
Byrå: Krible Design  

 
Bronse:  
Spire Digital  
Byrå: Spire Digital  
 
 
 
FOTO 
 
Gull:  
CC Smak 
Byrå: Anti Hamar  
 
Komposisjon: Gull. Teknikk: Gull. Håndverk: Gull. Fortellerevne: Gull.  
Holdning: Gull. Så da må det bli gull da. 
 
Sølv:  
CC Vår 
Byrå: Anti Hamar  
 
Bronse:  
Testosteron 
Byrå: Teater Innlandet  



 
ILLUSTRASJON/3D 

 
Gull:  
Nasjonalparkriket 
Byrå: Krible Design  
 
Her har oppdragsgiver fått en illustrasjonspakke som fungerer på flere plan. 
Som tilleggselement til den visuelle identiteten fungerer den som en forlengelse 
og støtte, som innholdsmarkør fungerer den med rikhet og mangfold og som 
blikkfang makter den å fange oppmerksomhet både på kort og lang avstand. 
Nasjonalparkriket har ved hjelp av en dynamisk collage av nasjonale ikoner som 
f.eks. moskus, reinsdyr, brunost og elg fått en dynamisk og gøyal illustrasjon av 
en region med mange tilbud og rikt innhold. Pluss for god, behersket og 
moderne fargebruk. 
 
Sølv:  
Mesnakvartalet 
Byrå: Morild Design   
 
  
 
DESIGN I TRYKTE MEDIER 
 
Gull:  
Prospekt Mesnakvartalet 
Byrå: Morild Design   

 
At eiendomsutviklere de siste årene har brukt enorme summer på prospekter er 
ingen hemmelighet. Da er det gledelig at de også i noen tilfeller utvikler 
prospekter som vekker oppsikt med sin kreativitet og designkvaliteter. 
Prospektet til Mesnakvartalet skiller seg ut fra prospekter flest med en 
materialbruk og en gjennomføring som er meget profesjonell og elegant. Med 
logofisert tittel i folie og en tekstilrygg legger man lista høyt, og innmaten 
innfrir med behersket typografibruk og gode hierarkiske grep. Resultatet er en 
gjennomført og delikat trykksak fra første side. 
 
Sølv:  
Skinnlaus coverart 
Byrå: Anti inc  



 
Bronse:  
Lokalmat frå Lillehammer-regionen 
Byrå:Krible design   
 
 
 
 
VISUELL IDENTITET 
 
Gull:  
Optiker-K 
Byrå: Anti Hamar  
 
Noen ganger kommer man over idéer til identiteter som føles rett og slett 
geniale. Dette er et slikt prosjekt. Ved å ta utgangspunkt i bokstavene på 
synstesttavla de aller fleste av oss har kjennskap til etableres en trygghet 
mellom optiker og kunde forankret i historie og soliditet. Alfabetet har en sterk 
karakteristika som danner kjernen i identiteten. Gjennom en behersket bruk av 
virkemidler og en sterk logo med tidløs appell står denne jobben frem med snert 
og styrke.  
 
Sølv:  
Nedre Foss 
Byrå: Anti Hamar  
 
Delt bronse:  
Brav   
Byrå: Ferskvann   
og 
Nikkers 
Byrå: Ferskvann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOGO 
 
Gull:  
Optiker-K 
Byrå: Anti Hamar ( 
 
Logoen til Optiker-K kjennetegnes av den karakteristiske typografien fra 
synstesttavla. Den quirky bokstavformen basert på kvadrater gir logoen et unikt 
uttrykk hvor historie og modernitet smelter sammen. Ved i tillegg utvikle en 
kortversjon av logoen som leses OK danner man grunnlag for en sterk og 
egenartet identitet. 
 
Sølv:  
Nedre Foss 
Byrå: Anti Hamar  
 
Bronse:  
Park 
Byrå: Anti Hamar  
 
 
 
PAKNINGSDESIGN 
 
Gull: 
Nedre Foss   
Byrå: Anti Hamar  
 
Produktene til Nedre Foss er designet av velrenommerte designere og filosofien 
er basert på skandinaviske verdier og bærekraft. Den minimalistiske 
tilnærmingen til pakningsdesignet er derfor både helt riktig og ekstremt 
respektfull. Kunsten her har vært å holde igjen, og la produktet tale for seg selv 
gjennom få virkemidler, god bruk av luft og et typografivalg som vitner om 
selvtillit og respekt. Man får lyst til å si: «Så enkelt kan det gjøres!», og alle vi 
designere vet hvor vanskelig det er. 
 
Sølv:  
Linnea Finnskogen 
Byrå: Ferskvann   



 
UTENDØRS OMGIVELSER 
 
Gull: 
Optiker-K 
Byrå: Anti Hamar  
 
Butikkprofilering og retail er et fag som grenser helt opp til interiørdesign og 
arkitektur. Butikkfasaden skal på den ene siden ivereta informasjons- og 
reklamebehovet, men på den andre siden skal den også kunne integreres i et 
miljø hvor mennesker ferdes, og hvor et bymiljø ikke er tjent med for mye 
visuelt støy. Det er derfor svært hyggelig at Optiker-K mottar gull i denne 
kategorien med sitt stilrene og elegante uttrykk. Designet har et klassisk preg 
som fint binder sammen alle flatene og som gir rom for butikkens produkter til 
å skinne.  
 
Sølv:  
Ski NM 2018 
Byrå: Kopi&Grafisk 

 

 
Bronse:  
Hogst på heim 
Byrå: Ferskvann  
 
 
 
Studentarbeid 
 
Gull:  
Pakningsdesign – Norsk Sjokolade av Tonje Fiskvik  
 
Sølv:  
Redesign av bokserie av Mads Haraldseth  

 
Bronse:  
Apollo 17 – informasjonsgrafikk av Mads Haraldseth  
 


