Designmanual
1

SPIRE — Visuell identitet

Innhold
3

Identitetselementer

4

Hovedlogo 		

5

Tilleggslogo		

6

Farger			

7

Ikoner			

8

Typesnitt		

9

Sosiale medier

10

Delebilder

11

Facebook

12

Trykksaker /
Presentasjon		

13

Rapport / Brosjyre

14

Presentasjoner

2

SPIRE — Visuell identitet

Identitetselementer

3

SPIRE — Visuell identitet

Hovedlogo — Lysgrønn

Spire hovedlogo
Den visuelle identiteten til Spire er
tilrettelagt for dynamisk fargebruk, også
hva gjelder logo, men det er likevel denne
varianten i fargen Lysgrønn som skal
fungere som hovedlogo for Spire.
Logoen er en videreføring av
tidligere logo for Spire, men brukes
nå uten skyggelegging og i en noe
sprekere nyanse av lysgrønn.

obs

Hovedlogo — Hvit

Hovedlogo – positiv
Den positive hovedlogoen til Spire har
fargen Lysegrønn, og kan brukes på
alle hvite/lyse bakgrunner.
Hovedlogo – negativ
Den negative hovedlogoen til Spire er hvit
og kan brukes på alle fargede bakgrunner,
eksempelvis på identitetens egne farger
som vist her.
Filer
Til trykksaker brukes logo i CMYK, dvs. enten
i PDF-filformat, eller som vektorfil hentet fra
ai-fil i CMYK (navngitt SPIRE_Logo_CMYK.ai).
Til skjerm brukes logo i RGB, dvs. i PNGfilformat. Ved behov for å generere flere
størrelser, ta i bruk .ai-fil i RGB (navngitt
SPIRE_Logo_RGB.ai).
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Tilleggslogo

Spire tilleggslogo

Logo i sort

Ettersom logoen for Spire har en
distinkt form kan den gjerne tas i
bruk i identitetens ulike farger.
Tilleggslogo
Tilleggslogoene til Spire har fargene
Mørkgrønn, Gul, Oransj, Lysblå, Mørkblå,
Rosa og Rød, og kan brukes på alle
hvite/lyse bakgrunner.

Logo i sort
Sort logo er kun til bruk på trykksaker
der det er fargebegrensninger grunnet
budsjett eller andre trykkrestriksjoner.

Logo — Minstemål og friområde

Minstemål

4 mm

Friområde

Minstemål
For å sørge for at logoen for Spire alltid
skal være lesbar er anbefalt minstemål:
Høyde: 4 mm
Friområde
Det er viktig å gi logo nok rom for å ikke
konkurrere med andre elementer. Følg derfor
retningslinjer for friområde på alle flater der
det er mulig å gjennomføre.
Friområdet defineres av logoens høyde og
bredden av logoens to første bokstaver «SP».
Se figur til venstre.
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Hovedfarge: Lysgrønn

Sekundærfarger

CMYK 47:2:87:0

CMYK 73:22:87:6

RGB 156:194:69

RGB 79:143:71

CMYK 9:18:76:0
RGB 237:204:82

CMYK 9:44:84:0
RGB 229:156:56

CMYK 70:30:0:0
RGB 74:150:209

CMYK 100:91:40:41

Farger
Identiteten til Spire består av én hovedfarge,
samt syv sekundærfarger. Den definerte fargepalletten skal tas i bruk i all intern produksjon
av materiell, også i produksjon som settes bort
til ekstern designer.
Ved produksjon av materiell til særskilte
kampanjer der illustratører engasjeres skal
fargepalletten fungere veiledende, dvs.
illustratør kan bruke farger fra palletten
i lavere metning, eller bruke farger som
står godt ilag med en utvalgt farge
fra palletten.
De definerte fargene skal i all hovedsak brukes
enkeltstående med evt. hvit logo og tekst på.
Hovedfarge: Lysgrønn
Lysgrønn er hovedfargen til Spire.
Sekundærfarger
Sekundærfarger tas gjerne hyppig i bruk
for å gi et dynamisk uttrykk og formidle
mangfoldet av arbeidsområder.

RGB 26:36:74

CMYK 11:29:16:0
RGB 227:194:199

CMYK 15:92:90:5
RGB 199:46:38
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Ikoner

Ikoner
Identiteten for Spire består av et sett ikoner
som representerer organisasjonens ulike
interesse- og arbeidsområder.
Disse kan brukes for å tydeliggjøre enkeltsaker,
vise mangfoldet av arbeidsområder eller rent
illustrativt/dekorativt.
Ikonene kan brukes enkeltvis eller settes
ilag med andre ikoner for å danne mønster.
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Overskrifter og under/overtitler

Montserrat Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Dette er en overskrift
– det ser du vel?
DETTE ER EN UNDERTITTEL
ELLER EN MELLOMTITTEL

Typesnitt
Montserrat er det nye hovedtypesnitte til Spire.
Det er en Google Font, som betyr at den kan
lastes ned gratis fra nett via:
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
Overskrifter
Overskrifter settes i all hovedsak i Montserrat
Medium og i minuskler. Se eksempel til venstre.
Under-, over- og mellomtitler
Settes i all hovedsak i Montserrat Medium og i
majuskler. Se eksempel til venstre.
Mengdetekst
I mengetekst brukes Montserrat Light. Unntaket
er på fargede bakgrunner, da benyttes Regular.

Mengdetekst

Montserrat Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Dette er mengdetekst – det kunne
du kanskje gjette med tanke på at
det er en større mengde med tekst,
som vel kan regnes som definisjonen
på en mengetekst, er du ikke enig?
Vi kunne selvsagt diskutert det, men
jeg står ved at dette er mengdetekst,
ettersom tekstbolken består av mer
enn kun et par ord .
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Sosiale medier
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Delebilder
Til Facebook og Instagram kan man bruke
maler til å generere delebilder med tekstlige
budskap eller som kan stå for seg selv med
skrevne budskap som ‘caption‘. Alle identitetens
farger og ikoner kan tas i bruk for å skape
et dynamisk uttrykk.
Malene er veilende, men bør følges så langt det
lar seg gjøre. Særlig plassering av logo og
midstilling av elementene bør opprettholdes.
Variasjoner
Med utgangspunkt i malen kan det genereres i
hovedsak tre ulike typer delebilder:
tekst

Tekstbasert, enten med overtittel
eller med et beskrivende ikon

ikon

Med stort ikon, der medfølgende tekst
plasseres i postens ‘caption‘

logo

Spire sin logo på fargerik flate. 		
Info, som f.eks. hvordan melde seg inn
kan plasseres i postens ‘caption‘

Annet
Videreføring av fotobaserte poster og evt.
illustrasjoner vil fungere godt med disse
egengenererte delebildene.
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Profilbilde

Coverbilde

Facebook

Profilbilde
Profilbildet burde holdes i hovedfargen
Lysgrønn, men kan endres ved spesielle
anledninger, f.eks. rødt i juletider.
Coverbilde
Coverbilde kan genereres ved hjelp av mal
med tilpassede tekstlige budskap og passende
ikoner eller foto. Mal for coverbilde er tilrettelagt
for å kunne generere coverbilder som passer til
Facebooks desktop-, forhånds- og mobilvisning.
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Trykksaker /
Presentasjoner
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Rapport / Brosjyre

Rapportforside — eksempel

Det finnes mal for rapport i A4 og brosjyre i A5.
I begge kan det tas i bruk foto eller illustrasjon
for å erstatte bruk av ikoner.
Forside
Rapport-malen gir mulighet for å bruke ikoner,
enten flere eller ett større, samt foto/illustrasjon
på forsiden.
Innmat
Styling av overskrifter, brødtekst, mellomtitler,
sitater, infobokser, lister og sidenoter er
inkludert i malen,

Rapportinnmat — eksempel

Brosjyreinnmat — eksempel
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Forside

Presentasjoner
Malen brukes for å generere forside og slides til
presentasjoner i tråd med budskapet som skal
formidles, ved å velge passende farge og ikon.
Samme farge og ikon skal brukes gjennom
presentasjonen, med mindre det er gunstig
med tydelige inndelinger i presentasjonen.
Forside
Forsiden setter tonen for presentasjonen. Velg
farge og ikon med dette i tankene. Malen gir
også rom for å erstatte ikonet med en overtittel.
Slides
Samme farge skal brukes på bord i bunn som
på ikon i øvre høyre hjørnet.

Slides

Eksportering
For optimal visning eksporteres ferdig genrerte
forside og slides som .png før de legges inn i
Powerpoint.
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