Lidenskapelig opptatt
av interiør

INGUNN HEGSTAD – ART DIRECTOR
Med lang fartstid innen kommunikasjonsfaget og sterkt engasjement for
interiør og trender har det blitt flere og flere interiørprosjekt etter hvert. Ingunn
liker når farger og form harmonerer med identiteten til oppdragsgiver. Hun
liker å jobbe tett mot kunden og har lang erfaring med interiørprosesser.

Art Director Ingunn Hegstad
Kontaktinformasjon: Engasjert Byrå
Mobil: +47 93 09 33 34
E-post: ingunn.hegstad@engasjertbyra.no

Ingunn Hegstad er levende opptatt av design og funksjonalitet, har sterk
estetisk sans og et strategisk hode. Hun har jobbet med flere kjente
merkevarenavn, og et av hennes mest synlige prosjekt er utvikling av
merkevaren AtB. Hun sto for hele designprogrammet fra logo/grafisk design,
bussdekor og interiør i kundesenteret, til klær, skilting og kommunikasjon. For
gründervirksomheten Ågot Lian, sjømatrestauranten på Torvet, har hun vært
prosjektleder og designer for både interiør og grafisk profil. Ingunn driver også
sitt eget interiørfirma, Alverede, der hun designer møbler og tekstiler for
soverommet.

Personlige fakta:
Art Director i Engasjert Byrå fra 2011

Ingunn har bl.a. jobbet med interiørprosjekt for Mascot Høie, Nordbohus,
Skanska, Danica Pensjon, Kongsberg Maritime, IWMAC og Ågot Lian.
Har også jobbet en del med messestand, hvor interiørengasjementet kommer
godt med.
Ingunn er en kreativ sjel med sans for det gode liv. Matentusiast og hobbyfisker.
Liker seg like godt på fjellet som i en pittoresk liten landsby i Frankrike.
Opptatt av trender, interiør og klær. Henter inspirasjon ute på reiser og
oppsøker interiørmesser rundt omkring i verden.

AD i reklamebransjen de siste 20 årene
Designer Alverede, møbler/tekstiler
Arbeidsfelt:
- Illustrasjoner og bildepresentasjon
- Romdisponering
- Møbleringsplan
- Material- og utstyrsvalg, kunst og dekor
- Arbeidsbeskrivelse
- Oppfølging av håndverkere og leverandører
Bidrar med:
- Praktiske og fleksible løsninger
- Konseptutvikling i form av innredning
- Spesialdesign av møbler og innredring
- Oppfølging mot håndverkere
- Oppfølging mot leverandører
- Rapportering til kunde

”Jeg jobber strukturert,
har flyt i prosjektene og holder
tett dialog med kunden
hele veien.”
Engasjert Byrå, Thaulowgården, Olav Tryggvasons gt 42, 7011 Trondheim www.engasjertbyra.no

