Rådgivning
- Wayfinding
- Design og Udvikling
- Project Management

Wayﬁnding
Én af DanSign´s kernekompetencer er
rådgivning omkring wayfinding projekter. At guide folk fra A til B i en bygning
lyder umiddelbart simpelt, men er oftest meget kompliceret, og det kræver
mange års erfaring at opnå det mest rationelle og effektive ﬂow af mennesker
gennem f.eks. et hospital, universitet eller en lufthavn. Vor ekspertise på området er opnået på baggrund af de mange
wayfinding projekter, vi har udviklet
siden 1982 i alle typer af virksomheder.
DanSign´s fremgangsmåde er systematisk og analytisk, hvilket indebærer indsamling af omfattende information, som
er vigtig for at skabe en effektiv wayfinding løsning.
Med simple analyser og modeller tilbyder vi at løse komplekse desorienterings
problemer, og vore løsninger er designet
til at være effektive i mange år frem.

Design og Udvikling
Design og udvikling af skiltekoncepter
og manualer for et skilteprojekt er vigtig
for implementering af den ny skiltning
samt fremtidig vedligeholdelse.
Hvis der ikke udvikles et skiltekoncept
vil der opstå forvirring hver gang der
skal bestilles nye skilte. Resultatet vil
efter få måneder være uensartet og ikke
vedligeholdt skiltning.
DanSign har mange års erfaring for udvikling af skiltekoncepter til kunder i indog udland i samarbejde med lufthavne,
universiteter, hospitaler, virksomheder
og arkitekter.
Et skiltekoncept indeholder generelt
forslag til farver, skrifttyper, teksters
placeringer, evt. logo sat op på de forskellige typer af skilte som projektet vil
komme til at indeholde, oversigtsplaner
og henvisningsskilte.

Project Management
Project Management af skilteprojekter i enkelte bygninger eller
rebranding med ny firmaidentitet i mange bygninger i forskellige
dele af verden er én af DanSigns kernekompetencer.
Via vort globale net af DanSign repræsentanter i alle verdensdele,
kan vi løfte en hvilken som helst skilteopgave i hvilken som helst del
af verden. Til at løse en verdensomspændende opgave formes et hold
af project managers i vigtige geografiske områder i verden. Disse
project managers er alle erfarne wayfinding konsulenter og project
managers med adskillige projekter bag sig.
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