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innledning
For å bygge opp og vedlikeholde en visuell profil utvikles det gjerne et sett
med signaler eller byggesteiner som er konstante – som stadig repeteres i
alle sammenhenger. Vi kaller dem visuelle grunnelementer.
Grunnelementenes hensikt, funksjon i forhold til identitetsskapingen og
måten de skal brukes på, beskrives i denne delen av designprogrammet.
Geologiens Dag sitt ønske om å fremstå som et ungt og folkelig
arrangement, er ryggraden og kjernen i den visuelle profilen. Av den grunn
har det blitt utarbeidet ny logo som skal være med på å understreke dette
inntrykket.
Riktig valg og sammensetning av farger er i sterk grad viktig for å formidle
og profilere grunntankene for arrangementet. Geologiens Dag sin
hovedfarge er lime og blå, noe som gir ett ungt og sprekt preg.
Valg av skrifter/fonter og bruken av disse – typografi – er et annet visuelt
grunnelement. For Geologiens Dag er det valgt Helvetica Neue Extended
som primær skrift. I tillegg benyttes Trajan til bestemte sammenhenger.
For å bygge opp under logoen til Geologiens Dag, kan det benyttes grafiske
sekundærelementer for å danne bakgrunner, gi antydninger, forme mønstre
eller skape konstrast og bevegelse. Sekundærelementene består av logoens
enkelte former.
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Ge o l ogiens dag logo
Logoen er selve symbolet på Geologiens Dag. Denne må brukes i henhold til gitte
retningslinjer og må ikke endres eller misbrukes i noen form. Den kan kun brukes i
forbindelse med:
1. Markedsføring i form av annonser, DM og bannere på web.
2. Brevark, konvolutter og annet markedsføringsmateriell som
brukes av selskapet.
3. Identifisering av selskapet på internett, skilt og ved profilering.
4. Situasjoner hvor logoen oppstår uklar og uleselig.
Logen skal til enhver tid brukes som en
helhet og kan ikke deles opp i flere
elementer. Firmanavn, ikon og payoff
kan ikke benyttes hver for seg.
Logoens proporsjoner og avstand
mellom formene skal ikke varieres.
Nedenfor er det vist eksempler på feil
bruk av logoen. Logoen skal ikke
brukes inne i setninger.

Ikke klemmes sammen...

Ikke bruke elementene
hver for seg

Kontakt
Ikke bruk logoen i setninger.

...eller strekkes ut på noen måte

Skygger og effekter skal unngås. Logoen skal
fremstå klar og tydelig.

for mer info
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ty pografi
Typografi er brukav skrift. Å bruke et fast sett med skrifttyper på en bestemt
måte er en god måte å formidle en identitet. Med en bevisst bruk av bokstaver
formidles en identitet og tilhørighet ved hjelp av nesten all skriftlig
kommunikasjon.
For Geologiens Dags samordnede visuelle profil, utgjør en konsekvent bruk av
skrifttyper en vesentlig del av uttrykket. Det er derfor viktig at Geologiens
Dags medarbeidere bruker disse skrifttypene i både intern og ekstern
kommunikasjon.
Geologiens Dags hovedskrift heter Helvetica Neue Extended. Denne
hovedskriften skal kun benyttes til brødtekster og ingresser. Trajan er en
støtteskrift og benyttes til overskrifter og sitater.

HELVETICA NEUE EXTENDED

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
HELVETICA NEUE BOLD EXTENDED

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
TRAJAN PRO

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890

TRAJAN PRO BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
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farger
Farger er et visuelt grunnelement som er med på å skape en samordnet
visuell profil for Geologiens Dag. Farger skaper stemninger, farger kan
bekrefte tilhørighet og motsatt - bidra til å skille fra hverandre.
Geologiens Dags fargepalett med hovedfargene som dominanter skal
benyttes gjennomført på bedriftsnivå som en del av profileringen.

GeologiensDag-lime
GeologiensDag-lime

GeologiensDag-blå
GeologiensDag-blå

Geologiens Dags hovedfarger er lime og blå. Fargen lime er med på å
understreke en ungdommelig profil og gir samtidig et inntrykk av natur.
Fargen blå gir assosiasjoner til hav og er en sentral farge ved visualisering av
jordkloden. Under finnes spesifkasjonene for Geologiens Dags fargepalett
for ulike medier og systemer.
• CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/Black), for firefargetrykk
• Pantone, for spesialfargetrykk
• RGB (Red/Green/Blue)/HEXADECIMAL, for skjermbaserte medier
CMYK
26•6•84•6

PANTONE
PANTONE 382

RGB
200•201•59

HEX
C8C93B

62•10•0•26

PANTONE 646

76•148•189

4C94BD
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gra f i s kesekundærelementer
Logoen er det viktigste elementet i den visuelle profileringen av Geologiens
Dag. For å bygge opp under denne kan det benyttes såkalte grafiske
sekundærelementer for å danne bakgrunner, gi antydninger, forme mønstre
eller skape kontraster og bevegelse.
De grafiske sekundærelementene er laget ut ifra enkle elementer og former
som finnes i logoen: grid, puslespillbiter, sirkel, graderinger

Sekundærelementene
Det er laget 4 grafiske hovedelementer som kan benyttes i froskjellige
sammenheng. I utgangspunktet kan de brukes fritt, men det advares mot
overforbruk av elementene. De 4 hovedelementene har ulike former og er
tilpasset hvert sitt bruk.
1. MØNSTER

Disse elementene kan brukes som søyle eller bunnlinje. Elementene må kun
brukes i enkel form. Flere like elementer på rad er ikke lov. men hvert enkelt
kan speilvendes både vertikalt og horisontalt.
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2. HJØRNE

Dette elementet er beregnet for plassering i hjørner og må kun brukes
enkeltvis.

3. SIRKLER

Dette elementet kan brukes som vannmerke, knapp eller i en annen form for
dekor. Den kan brukes enten som blå eller lime.

4. PUSLESPILLBRIKKE

Dette elementet kan brukes som bakgrunn for logo eller bilder. Det kan også
brukes som et enkelt dekor i designsammenheng.
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bruk av profil på web
Elementene for bruk til web, er laget ut ifra logo og sekundærelementer.
Det er laget 2 hovedløsninger som er tilpasset hvert sitt bruk. Løsningene
skal kun brukes på de bestemte områdene, og kan ikke kombineres med
andre bruksområder.
1. Header nettside
Denne løsningen skal kun brukes på websiden til Geologiens Dag og skal
alltid plasseres på toppen av siden.

2. Reklamebanner
Ved profilering av Geologiens Dag på andre nettsider, skal denne løsningen
brukes. Til denne løsningen er det brukt Flash-teknologi, noe som betyr at
man er avhengig av å ha de rette driverne installert på maskinen for å kunne
se og bruke banneren. De fleste datamaskiner har i dag installert denne
teknologien.

