ENKEL BRUKERMANUAL FOR LOGO NORDSTRAND IDRETTSFORENING
Denne grafiske manualen gir retningslinjer i form av enkle regler og eksempler på hvordan NIFs logo bør brukes på de forskjellige kommunikasjonsflatene.
Enhetlig bruk av logoen er viktig for at vi skal fremstå som en enhetlig organisasjon. Riktig bruk av logoen er med på å styrke Nordstrand idrettsforening som
merkevare.
Det er viktig at alle brukere kjenner til retningslinjene for bruk av logo, og følger dem opp i profilering, produksjon av nettsider, trykksaker og lignende. Sammen
med denne instruksjonen for bruk av logo skal det også ligge ved logoer i ulike formater.
Ta kontakt med Gjerholm Design as på telefon 23 15 70 00 eller på e-post: janne@gjerholm.no dersom du har spørsmål om logoen, eller trenger hjelp med filformater
og tilpassing av logo til profilering, trykk, web eller annet.

LOGOVARIANTER
RETNINGSLINJER
Logoen kan brukes med eller uten tekst. Når man har behov for å få med hele navnet til Nordstrand idrettsforening skal denne logo alltid benyttes. I utgangspunktet skal logo i farger alltid brukes, men i de tilfellene produksjonen ikke tillater flerfarget trykk må man benytte sort/hvit logo.
RIKTIG BRUK
Når logo skal benyttes på farget bakgrunn skal negativ logo benyttes. Det kan være ensfarget bakgrunn eller felt med fotografi eller mønster. I tillegg finnes det
også en logo med et blått felt bak som kan benyttes fritt uavhengig av bakgrunn.

KUN MERKE
Positiv logo uten tekst

Positiv sort/hvitt
logo uten tekst

LOGO MED TEKST
Negativ logo uten tekst

Positiv logo med tekst

Negativ logo med tekst

Positiv logo med tekst

Sort/hvit logo Positiv og negativ

Negativ logo
uten tekst

Logo med fargefelt

FARGER
CMYK
Blå c90 m35 y0 s0
Grå sort 50%

PMS
Blå PMS 285
Grå Cool gray PMS 07

CMYK
Blå c90 m35 y0 s0
Grå sort 50%

CMYK
Blå		 c90 m35 y0 s0
Grå		 sort 40%
Mørkblå c100 m57 y0 s40

PMS
Blå PMS 285
Grå Cool gray PMS 07

PMS
Blå		 PMS 285
Grå		 Cool gray PMS 07
Mørkblå PMS 295

