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Designmanual Godhet

Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon 
du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og 
manualen skal følges disiplinert.

Kontaktpersoner:
Designmanualen er utarbeidet av Forum design i Stavanger. Interne tekniske 
spørsmål (som har med logo, maler og typografi å gjøre) kan stilles til Hanne 
Therese Loftesnes, leder av GodhetNorge, tlf. 415 17 131 eller på mail 
hanne.therese@imikirken.no

Filer:
Det er kun filene som er laget og levert som skal brukes. Filene leveres som 
EPS (redigerbare), PDF (høyoppløselige og trykk) og JPEG (brevark og web).

Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til 
Forum design, post@forumdesign.no

Satt: 6. mars 2013



Dette er logoen slik den skal fremstilles i alle sammenhenger.
Logo kan brukes i sort og negativt på sort eller farget bakgrunn.

Det er tegnet en egen skriftlogo til Godhet, og denne
skal bare benyttes med filene som er laget og levert.
Denne skal ikke brukes alene, uten symbolet.

Logovariant 1



Denne høydevarianten kan også brukes, der det egner seg best.
Logo kan brukes i sort og negativt på sort eller farget bakgrunn.

Det er tegnet en egen skriftlogo til Godhet, og denne
skal bare benyttes med filene som er laget og levert.
Denne skal ikke brukes alene, uten symbolet.

Logovariant 2



Logoen skal stå alene med luft rundt seg, for at denne skal få riktig oppmerksomhet. 
Det skal ikke klistres opp diverse tekster og undertitler helt opp til logoen.
Bare slogan kan stå sammen med logo.
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Trekanten

Trekanten, med hjertet, er symbolet som brukes sammen med skriftlogoen 
for Godhet. Symbolet kan også stå alene, på f.eks. trykksaker som t-skjorter, 
klistremerker etc.

Logo kan brukes i sort og negativt på sort eller farget bakgrunn.



STAVANGER

Dette er logoen slik den skal fremstilles når Godhet kobles opp mot en by. Eks. 
GodhetStavanger, GodhetRiska osv.

Selve Godhet og trekanten skal ikke endres på.
Stedsnavnet skrives i grått med fonten Frutiger Bold, med versaler (store 
bokstaver), og plasseres sentrert under Godhet, 50% av størrelsen til Godhet.

Det må være luft mellom logo / trekanten og stedsnavnet, 
tilsvarende høyden på stednavnet.
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Bruk av slogan
Oppsett av Godhet-logo med slogan skal alltid se slik ut. 
Slogan er skrevet med Godhets profil-typografi Frutiger. 
‘Bare gjør det’ finnes ferdig som fil, andre varienter kan skrives selv.
Teksten skal plasseres fra høyre mot venstre under foten til bokstaven T i Godhet.
På både den fargede og sorte varianten skal slogan stå i grått.

Når og hvor slogan skal brukes vurderes etter kjønn og behov.
MERK: Det er bare slogan som får lov å komme så tett på logoen.

Logo med slogan

- bare gjør det

- bare gjør det



Dette er fargene Godhet skal bruke i sin profil. 
Lilla er hovedfargen og brukes i logoen. 
Grått brukes også i logoen etter behov.

CMYK = trykkfarger
   RGB = skjerm

Hovedfarger:

Lilla
4-farger: 
C 94  M 99  Y 8  K 2

Webfarge: 31297a
RGB: 49 41 122

Mørk grå
4-farger: 
C 15  M 0  Y 0  K 75

Webfarge: 576065
RGB: 87 96 101

Sort
4-farger: 
C 0  M 0  Y 0  K 100

Webfarge: 1a171b
RGB: 26 23 27

Hvit

Tilleggsfarger:

Farger



Skrifttypen som brukes i logoen er laget kun for logo og der må logofiler benytter.

Skrifttypen som brukes til stedsnavn og brødtekst heter Frutiger.
Vi benytter i størst mulig grad de to variantene som vist nedenfor.
For PC-brukere uten tilgang til Frutiger brukes Arial.

Frutiger Roman

Frutiger Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789(.,;”?!&)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789(.,;”?!&)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Typografi



Eksempel på A4 brevark (vist i 50% av full størrelse).

Brevark

- små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden

GodhetStavanger
Gunnar Warebergsgate 15
4021 Stavanger
godhet.no

GodhetStavanger
Gunnar Warebergsgate 15
4021 Stavanger
godhet.no



E65 konvolutt (vist i 75% av full størrelse).

C5 konvolutt (vist i 60% av full størrelse).

Konvolutter

GodhetStavanger
Gunnar Warebergsgate 15
4021 Stavanger
godhet.no

GodhetStavanger
Gunnar Warebergsgate 15
4021 Stavanger
godhet.no


