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Spire i ny drakt
Ny logo
På årsmøtet 2022 vedtok Spire ny logo. Logoen som ble valgt har
utgangspunkt i vår visuelle profil forøvrig, med montserrat som font og
bruk av spire-ikonet.
Ny hovedfarge
Vi beholder de samme spire-fargene som før, men har nå mørk grønn som
hovedfarge. Det er også denne som brukes i logoen.
HEX-koder for Spirefargene:
Mørk grønn: #4F8F47
Lys grønn: #9FC245
Lys blå: #4A96D1
Mørk blå: #1A244A
Rosa: #E3C2C7
Rød: #C72E26
Oransje: #E59C38
Gul: #EDCC52
Hovedlogo – positiv
Den positive hovedlogoen til Spire har fargen mørk grønn (#4F8F47), og
kan brukes på alle hvite/lyse bakgrunner.
Hovedlogo – negativ
Den negative hovedlogoen til Spire er hvit (#ffffff) og kan brukes på alle
fargede bakgrunner.

Logoene finner du her.
Spiren og andre ikoner finner du her.
Spire-ikonet finnes i en tykk og en vanlig versjon.

Bruk av ny logo
Nå som Spire har fått ny logo er det viktig at alle ledd av organisasjonen tar
den i bruk. Spires kommunikasjonsrådgiver oppdaterer nettsiden, maler,
profilmateriell og SoMe-kontoer med den nye logoen. Lokallag må i tråd
med denne designmanual oppdatere sine respektive SoMe-kontoer og
epost-signaturer. Tillitsvalgte må oppdatere sine epost-signaturer.
Her kommer en oversikt over hvordan den nye logoen skal brukes.
EPOST:
Alle skal bruke Spires logo i sin epostsignatur. Det gjøres enkelt ved å gå
inn på innstillinger for Gmail-kontoen og legges til under “Signatur”.
Bildefilen som skal brukes finner du her. Juster størrelsen til “Medium” som
vist under.

For å ha en gjennomført visuell profil skal alle sette opp signaturen sin på
samme måte. Denne malen kan brukes:
Med vennlig hilsen,
[Fullt navn]
[Stilling/verv]
LOGO
[Mobilnummer] (valgfritt)
Facebook: Spireorg | Instagram: @spireorg | Nettside: www.spireorg.no
Bli medlem eller fastgiver her!

Da blir signaturen seende slik ut:

PROFILBILDER TIL SPIRES SOME-KONTOER
Nå som vi har byttet logo er det også på tide å bytte profilbilde på Spires
SoMe-kontoer. Lokallagene skal ha ulik bakgrunnsfarge for å kunne skille
kontoene fra hverandre, men alle skal bruke det hvite spire-ikonet som
kjennetegner Spire. Vi velger dette også fordi spiren fyller det sirkulære
profilbildeformatet bedre enn om vi skulle hatt hele logoen med skrift.
Husk bytte både på Facebook og Instagram. I denne mappen finn du ditt
lokallags profilbilde.

Spireorg: Mørkegrønn

Spire Ås:

Spire Oslo: Rosa

Spire Bergen: Gul

Spire Stavanger: Mørk blå

Spire Bø: Lys blå

Spire Trondheim: Oransje

Spire Tromsø: Rød

DELEBILDER
Når du lager delebilder til bruk i sosiale medier er det fint å veksle mellom
vår hovedlogo og spire-ikonet som logo. Fonten “Montserrat” er vår go-to
skrifttype i alt tekstarbeid, også delebilder. Den nye logoen bruker samme
font, og for at den skal kunne skinne som logo legges det opp til at
hovedlogoen brukes på delebilder uten tekst, mens spire-ikonet brukes på
delebilder med tekst. Se eksempel:

Maler
Jeg har oppdatert dokumentmalene med ny logo. Du finner malene i
malgalleriet inne på “Google dokumenter”. Presentasjonsmalene blir også
oppdatert i nær framtid.

