Wayfinding
Strategisk skilteplanlægning, grafisk design og skilteudvikling

Wayfinding (strategisk skilteplanlægning)
At planlægge en strategi for sin skiltning (wayfindingstrategi) er vigtigt i de fleste større komplekse bygningsstrukturer,
som f.eks. hospitaler, universiteter, lufthavne, shoppingcentre. Som et eksempel kan det nævnes, at 40% af alle besøgende på et typisk dansk sygehus, spørger om vej hos personalet. Personalet bruger i gennemsnit typisk 4.500 mandetimer om året på at vise vildfarne patienter og pårørende tilbage på rette spor. I danske lønninger svarer det til 1,3 mio.
kroner. Det er derfor meget vigtigt, at man planlægger skiltningen meget nøje.
Wayfinding handler altså om, at udvikle en klar strategi for, hvordan man gerne vil have folk til at bevæge sig rundt i
byggeriet og hvorfor. Det er DanSign specialister i.

En wayfinding strategi sætter brugeren i centrum!
Hvordan får vi den
enkelte bruger af
området til at
være selvhjulpen ?

Hvem er brugerne i det
offentlige rum ?
Hvad leder brugeren efter ?
Hvilke hjælpemidler har de ?

Ved at arbejde bevidst kan man
skabe et overskueligt offentligt rum.
Et rum som er let og trygt
at navigere i.

Grafisk design og skilteudvikling
I forlængelse af udviklingen af en wayfinding/skiltestrategi designes skiltekonceptet eller en skiltemanual, som er vigtig
for implementering af den nye effektive skiltning for fremtidig vedligeholdelse. Hvis der ikke udvikles et skiltekoncept,
vil der hurtig opstå forvirring, når der skal bestilles nye skilte. Resultatet vil efter få måneder være uensartet og ikke
vedligeholdt skiltning. Skiltekonceptet sikrer med andre ord en samlet og enkel vedligeholdt skiltning i mange år frem.
DanSign har mange års erfaring for udvikling af skiltekoncepter til kunder i ind- og udland i samarbejde med bl.a. arkitekter, lufthavne, universiteter, hospitaler og shoppingcentre.
Et skiltekoncept indeholder generelle retningslinjer for brug af skiltetyper, teksthøjde, farver, skrifttyper, placering af
tekster og evt. logo.
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