
PROFILMANUAL
Denne manualen er kun for digitalt bruk.



«Løsninger som begeistrer»

Vendor AS har som mål å være et mod-
erne selskap kjennetegnet av profes-
jonalitet, kreativitet, kvalitet og driftssik-
kerhet. Det legges vekt på godt og tett 
samarbeid med kundene når det kom-
mer til de mekaniske løsningene. 

Med bakgrunn i dette har det blitt ut-
viklet en grafisk profilmanual for bedrif-
ten.  Denne skal hovedsakelig være gan-
ske enkel å følge og vil hjelpe bedriften 
med å få et mer helhetlig uttrykk utad.

I forbindelse med utarbeiding av ny pro-
fil er det utviklet både logo og trykksak-
er. Målet med profilen har vært å oppnå 
et moderne og profesjonelt uttrykk. 
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Bedriftens identitet                                     

Logotype og fargebruk              
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Bruk av typografi                                       

Trykksaker                                                    



LOGOTYPE OG FARGEBRUK
Den nye logoen baseres på to hvite 
sirkler på sort bakgrunn som symbolis-
erer det tette samarbeidet som bedrif-
ten har med kundene. 

PRIMÆRLOGO

SEKUNDÆRLOGO
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FARGEPALETT
Logoen skal kun brukes i sort/hvit 
og den skal til alle tider være van-
nrett. I tillegg skal logoen alltid ha en 
hvit ramme på min. 2 mm på hver side. 
Ved større oppløsninger brukes større 
ramme. Det skal ikke plasseres noe in-
nenfor denne rammen da det ødelegger 
logoens effekt. 
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Fargen hvit representerer renhet og ut-
vikling, mens den sorte fargen som ut-
gjør mesteparten av logoen represen-
terer styrke, sikkerhet og effektivitet. 
Tilleggsfargen blå/cyan symboliserer 
kommunikasjon, logikk og intelligens.

Til logoen brukes det kun sort og hvit, 
men til trykksaker kommer fargen cyan i 
tillegg. 

BRUK AV LOGO

Ved plassering av logo på bilde eller 
bakgrunn med utilstrekkelig kontrast skal 
sekundærlogo alltid anvendes. Se ek-
sempler på neste side.



FEILAKTIG BRUK AV LOGO
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Uortodoks fargesammensetning og helt feilstilt 
logo. Logo skal alltid være i sort/hvit og stilt van-
nrett. 

Primærlogo plassert på bilde der logo ikke kom-
mer skikkelig frem. Logoen skal derfor alltid 
erstattes ut med sekundærlogo i tilfeller der dette 
er nødvendig.

For liten oppløsning på logo.

Primærlogo plassert på fargebakgrunn. På samme 
måte som ved plassering på bildebakgrunn skal 
logoen  alltid erstattes av sekundærlogo.



TYPOGRAFI
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
Calibri regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
Calibri bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
It aint rocket science pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
Times New Roman regular

RIKTIG BRUK AV TYPOGRAFI
Primærfont skal brukes på følgende måte: 
Fra 10pt og oppover med linjehøyde på min. 
15pt.

Sekundærfont skal brukes på følgende måte:
Fra 12-14pt med 18pt linjehøyde.

Til print (brev, dokumenter etc) brukes 
Calibri til overskrifter og ingress, mens Times 
New Roman brukes til lengre brødtekster.

Til trykksaker og web brukes fonten Calibri 
i normal til tykk gjennomførelse. Eneste 
unntak er til brevark, der Times New Roman 
skal brukes til lengre brødtekster.

Primærfont: Calibri
Sekundærfont: Times New Roman
Tilleggsfont*: It aint rocket science pro

*Tilleggsfont er kun brukt på visittkort og konvolutt. Dette er en kjøpefont, så denne egner seg ikke til web eller dokumenter. 
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TRYKKSAKER


