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AMALIES MAKEUP UNIVERS
Nettstedet skal være en portefølje av prosjekter kunden har deltatt 
i, reklamere for produkter hun selger, og inneholde tips hovedsak-
lig tilknyttet sminke, men også hudpleie. Designet skal representere 
Amalie, ikke Cosmetique kjeden. Friskt og inspirerende, oversiktlig og 
brukervennlig. Kunden ønsker et rent design (simplistic), stramt og 
luftig, med eventuell sterk fargebruk og mye bilder. Nettstedet skal 
være en portefølje av prosjekter kunden har deltatt i, reklamere for 
produkter hun selger, og inneholde tips hovedsaklig tilknyttet sminke, 
men også hudpleie. Designet skal representere Amalie, ikke Cosme-
tique kjeden. Friskt og inspirerende, oversiktlig og brukervennlig. 
Kunden ønsker et rent design (simplistic), stramt og luftig, med even-
tuell sterk fargebruk og mye bilder. Nettstedet skal være en portefølje 
av prosjekter kunden har deltatt i, reklamere for produkter hun selger, 
og inneholde tips hovedsaklig tilknyttet sminke, men også hudpleie.
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