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PLAKATER DER TALER TIL HJERTET
I LOVE MY TYPE stormer frem. Med mindre end et år på bagen kan duroen bag I LOVE MY TYPE bryste sig af
en solid fanskare, som har sørget for, at deres plakater pryder vægge fra Gedser til Skagen. Det udenlandske
marked har også fået øjnene op for de typografiske plakater, og listen over internationale forhandlere vokser
stødt, ligesom også webshoppen er blevet udvidet med en engelsk del.
Det startede med en kollektion af plakater for et års tid siden. I foråret dukkede endnu en kollektion af plakater
op, og I LOVE MY TYPE har netop lagt sidst hånd på den næste, som ikke kun indeholder de tydelige henvisninger til typografien men også andre grafisk elementer.
Bag firmaet står Kathrine Højriis og Thomas Bærnholdt, som danner par både privat og professionelt. Kathrine,
som er grafisk designer, bringer de kreative kræfter, mens Thomas står for den forretningsmæssige del.
GODT NYT TIL ALLE PLAKATFANS

Det startede med plakater, men ret hurtigt blev forretningen også udvidet til at sælge rammer, for at imødekomme kundernes efterspørgsel. I dag får I LOVE MY TYPE fremstillet deres egne rammer i tidens trendy farver
og materialer. Det betyder, at de også kan tilbyde kvalitetsindramning til både enkeltpersoner og videresalg.
Og det stopper ikke her. For der er flere spændende tiltag undervejs.
”Vi har arbejdet hårdt på at skabe nogle helt nye produktserier, som dog stadig bærer I LOVE MY TYPE’s tydelige DNA. Min kærlighed til typografi ligger så dybt i mig og mit arbejde, at jeg aldrig slipper den. Det er inkodet
i vores navn, og det er bl.a. i typografien, jeg henter min inspiration. Vi glæder os til at kunne løfte sløret for,
hvad vi har arbejdet på,” siger Kathrine Højriis.
Læs mere og se hele kollektionen på ilovemytype.com
I LOVE MY TYPE blev grundlagt i efteråret 2013. Grafisk designer Kathrine Højriis har med I LOVE MY TYPE
realiseret en drøm om at kombinere hendes passion for selvudvikling med hendes interesse for design og
indretning. I dag følger mere end 22.000 fans med på Facebook, og plakaterne er kendt i både Danmark og
udlandet.
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