
 

OPPGAVE 1 : Design 
Følg  punktene nedover og lag din egen designmal i Mailchimp. Se også på eksemplene 

som er gitt i kursmodulen og tilpass innholdet etter din egen butikk, din profil og dine 

farger. Underveis kan du spørre oss enten på mail, telefon eller i Facebookgruppa.  

 

Send oss et eksemplar av din designmal til kurs@butikkpikene.no innen tirsdag 17. 

april klokken 12.00 - dersom du ønsker tilbakemelding på denne oppgaven.  

 

1. 

Gå til “Templates” og “Create template” - velg en mal som passer til det innholdet du 

ønsker å ha plass til.  Tenk over om du vil ha full bredde og/eller kolonner. 

 

2. 

Lag en HEADER med en overskrift eller logo. Gjerne en meny dersom dette er relevant. 

Eventuelt om du har andre designelementer du ønsker å ha inn. Hvis du har idéer som 

du lurer på hvordan du setter opp - spør oss om råd!  

 

3. 

Lag en FOOTER med sosiale medie-ikoner. Legg på riktige linker. Tilpass designet.  
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Legg eventuelt inn elementer som f.eks - link til kundeservice - kontaktinfo - blogg? - 

endre elementer som er relevant å ha med i bunnen av hvert nyhetsbrev.  

Se gjerne på eksemplene i presentasjonen - eller få inspirasjon fra andre nyhetsbrev.  

Spør oss gjerne om råd dersom du har en idé du ikke finner en løsning på.  

 

4. 

Tilpass FONTER & FARGER på tekster og linker i nyhetsbrevet.  

Dette gjør du under “design” til høyre i redigeringen.  

 

5.  

Legg til flere elementer i malen dersom du ønsker flere bilder, tekstfelt, knapper etc.  

Dra inn elementer fra “content” på høyre side og inn i nyhetsbrevet på venstre side.  

 

6.  

TEST hvordan dette ser ut på mobil og gjør nødvendige tilpasninger. Send også en 

testmail til deg selv for å se at det ser bra ut + å sjekke at linkene i header og footer 

leder dit de skal.  

 

7.  

LAGRE malen når du er fornøyd med resultatet ditt.  

 

8.  

Send malen til oss på kurs@butikkpikene.no  

Dette kan du gjøre på samme måte som når du sender en test mail til deg selv, men legg 

inn vår epostadresse i stedet for.  

 

Alle som sender inn mail til oss før tirsdag 17. april klokken 12.00  vil få en 

tilbakemelding på sin mal/template.  
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