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Farver der nudger
din arbejdsdag
Bevidste farvevalg i din kontorindretning skaber større fokus og
overskud til arbejdet. Læs her, hvordan farve-nudges – små kærlige puf –
kan give dig bedre adfærd og skubbe dig til at foretage de rigtige valg,
prioriteringer og beslutninger i dine arbejdsrum.

AF STEEN UNO FOTOS: TEAM

Foyer og kontormiljø i Kokken og Jomfruens ny domicil i Odense har direkte forbindelse. Bettina Therese Møller har givet de store åbne, højloftede rum farve og miljø ved at
prioritere fem grundfarver på væggene - farver, som virksomheden i dag flittigt anvender til at brande sig selv udadtil.

”F

arverne er det, som påvirker os mest,
når vi træder ind i et rum. Rette farver
på vægge og gulve er meget velegnede til at
understøtte de arbejdsprocesser, der udføres
i rummet.
Ikke mindst i kontor- og arbejdsrum gælder det derfor om at ﬁnde ind til den helt rigtige farvebalance, som kan optimere trivslen
og herigennem effektiviteten i lokalet.“
Sådan siger indretningsrådgiver Bettina
Therese Møller, der har specialiseret sig i at
tilpasse de fysiske rammer hos virksomheder
og optimere deres rum med balancerende
farver, materialer, interiør, udsmykning m.v..
Hun baserer sin ”Indretning Med Mening“
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- som også er tilen på hendes eget ﬁrma - på
de fem elementer i Neo Feng Shui til at skabe
den gode balance og harmoni i omgivelserne.
Bl.a. har Bettina Therese Møller udviklet en
behovspyramide for det fysiske arbejdsmiljø,
der viser, hvordan man kan nå helt til tops, når
man indretter med mening.
”Den blå farve er eksempelvis uhyre velegnet til at signalere kommunikation, lyserød
taler fantastisk godt til kreativitet og innovation, mens grå nuancer viser sig meget effektive til at formidle struktur.
Alt for tit ser man ﬁrmaer gå amok i sort og
hvidt, når de indretter nye ”stilrene“ lokaler.
Men de kommer som oftest til at skrige

efter ro og tryghed, fordi de mangler jordelementet – de brunlige naturnuancer.
For eksempel fungerer et brunt gulvtæppe
særdeles godt på et gulvareal i sort højglans.“

Brand´er virksomheden
I vinter afsluttede Bettina Therese Møller, der
har en marketing-baggrund i LEGO, sin omfattende designindretning af landets største
cateringsﬁrma, Kokken og Jomfruens ny domicil i Tietgenbyen i Odense.
”Jeg var med i processen lige fra arkitektstadiet og havde helt frie hænder til at forme
og farve virksomhedens 1.000 m2 kontor- og
fællesrum, hvoraf mange var højloftede.

FARVER PÅVIRKER
OS MEST, NÅR VI TRÆDER
IND I ET RUM. Bettina Therese Møller

Ąŕŕ S
ŕ pecialist i at skabe billeder og interiør
til virksomheder med fokus på stemning.
Ekspert i farvers indﬂydelse på trivsel
samt i ’nudges‘, der kan understøtte
rigtige prioriteringer, valg og beslutninger.
Neo Feng Shui – rådgivning, workshops
og foredrag.

Koncendirektør Henrik Nygaards kontor ﬁk en
mindre blå ﬂade, mens hans mødelokale blev
nedtonet i en grålilla nuance, som er så god til at
udtrykke begreber som strategi, kommunikation
og beslutninger.“
Bettina Therese Møllers fem grundfarver på
de store vægﬂader har begejstret Kokken og
Jomfruen i en sådan grad, at virksomheden i dag
bruger dem til at brande sig selv udadtil.
"Farverne understreger vores kultur og værdier – ja, de har faktisk givet vores ﬁrma en helt
ny fælles identitet,“ roser en højlydt meget begejstret Henrik Nygaard.

KONTAKT:

Trivsel og samhørighed

BETTINA
THERESE MØLLER
– INDRETNINGSOG DESIGNRÅDGIVER

TLF. 2680 4184,
MAIL KONTAKT@BETTINATHERESE.DK,
WEBSITE WWW.BETTINATHERESE.DK
HENRIK NYGAARD, CEO,
KOKKEN & JOMFRUEN,
TLF. 4030 2818

Som Kokken & Jomfruens direktør og ejer stødte
han på Bettina Therese Møller ved en af hendes
workshops.
Kort efter hyrede han hende til at stå for farvedesign og indretningen af sit ny hovedkvarter.
”Vi stod med et nyt domicil med meget højt til
loftet samt en masse hvide vægge, som vi bad
Bettina om at give farver og miljø.
Hendes både strategiske og empatiske farvelægning har virkelig formået at give vores hus
en samhørighed, der rækker dybt ind i virksomhedens sjæl.
Bettinas dejlige farver og indretninger i øvrigt
er i dag blevet ganske uvurderlige for vores medarbejderes daglige trivsel og motivation,“ pointerer en uhyre tilfreds Henrik Nygaard.

DE
FEM
ELEMENTER
For at et rum skal være
behageligt at være i, kræver
det balance mellem elementerne. Tit er det nødvendigt
med lidt mere af et element,
for at rummets funktion skal
blive mest optimal.
De fem elementer hører
blandt de mest effektive redskaber i Neo Feng Shui:
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De fem elemeneter tilpasset
dagens designsprog hedder:
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