Salten Kraftsamband AS

Design- og
profilmanual

Gjeldende for Salten Kraftsamband AS og
SKS-konsernets datterselskaper

Naturlig nær

“Å skape en bærekraftig fremtid krever
innsats og engasjement. Over tid.
Vi vet hva som skal til for å skape muligheter
– muligheter som gir deg forutsetningene
du trenger for å leve godt.
Vi tar ansvar for miljøet og samfunnet vi
lever i, og er tett på menneskene og
naturen rundt oss.
For oss handler dette om å være
naturlig nær.”

Forord

SKS’ omdømme er et resultat av kvaliteten på våre produkter og
tjenester, samt kvaliteten i alle de kontaktpunktene vi har med våre
omgivelser. Alle SKS-ansatte som er i kontakt med kunder,
samarbeidspartnere eller eiere, er ansvarlige for å levere
merkevaren SKS.
SKS’ profilhåndbok er et verktøy som gir oss kvalitetssikring av
det visuelle i forhold til merkevare og omdømme. Profilen skal
tydeliggjøre posisjonen til SKS i forhold til målgruppene eksternt,
og samtidig styrke identiteten og eierskapet internt.
Profilen synliggjør hva SKS er, og hva vi står for. All kommunikasjon
skal formidle den opplevelsen vi ønsker målgruppen skal ha av
SKS. I valg av farger og form har vi prøvd å få frem et profesjonelt,
friskt og nært utrykk. Det er et bevisst valg at vi i størst mulig grad
bruker bilder av egne medarbeidere og anlegg for å visualisere våre
verdier og vår identitet.
Brand Story

“Å skape en bærekraftig fremtid krever innsats
og engasjement. Over tid. Vi vet hva som skal til
for å skape muligheter - muligheter som gir deg
forutsetningene du trenger for å leve godt.
Vi tar ansvar for miljøet og samfunnet vi lever i,
og er tett på menneskene og naturen rundt oss.
For oss handler dette om å være naturlig nær.”

Visuell profil
Konseptet til den visuelle profilen tar eierskap i energien og fargepaletten som finnes i det nordnorske himmellyset. Fargepaletten er
definert av helt reelle fargeverdier som er identifisert og hentet i fra
lyset på himmelen lokalt i Salten hvor SKS har sine røtter.
Det grafiske mønsteret er inspirert av sinuskurvene i SKS-logoen.
Lys kan visualiseres gjennom sinuskurver, hvor farger har ulike
frekvenser. Slik visualiserer vi et dynamisk mønster med ulike
bølgelengder, som en visualisering av det brede fargespekteret i
saltenlyset. Mønsteret skal gi assosiasjoner til energi, bølger,
ringvirkninger og topografi.
Det er svært viktig og helt nødvendig at alle medarbeidere,
leverandører og samarbeidspartnere som benytter seg av SKSprofilen og følger retningslinjene i profilhåndboken. Bare slik kan vi
bygge en sterk merkevare. Kommunikasjonen med omverden skal
fremstå helhetlig, og det betyr at både annonser, trykksaker,
elektroniske maler m.v., skal være i henhold til profilhåndboken.
All bruk av logo, farger, bilder og øvrige designelementer skal være
i henhold til profilhåndboken, eller godkjennes av SKS. Ved behov
for hjelp til utforming eller ved spørsmål om profilen kontaktes
SKS-konsernets kommunikasjonssjef.
Målet er en tydelig og sterk merkevare, med positive assosiasjoner,
internt og eksternt.
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Logo

Logo

Primærlogo
Salten Kraftsamband AS
(morselskap),
SKS Produksjon AS,
SKS Kraftsalg AS og
SKS Eiendom AS

Design- og profilmanual
Logo består av primærfargene Pantone 288 og Pantone 652.
Logoens proporsjoner må ikke endres. Det må også vises
forsiktighet med å gjengi logo på bakgrunner.
Sørg for tilstrekkelig kontrast.

Dersom logo må plasseres på bakgrunn der det ikke kan oppnås
tilstrekkelig kontrast, benyttes hvit logo.
Minstestørrelse
Bredde: 14mm
Høyde: 7,76mm

Dette er ikke tillatt
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Logo

Luft rundt logo
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Det skal alltid være luft rundt logo tilsvarende X som er lik en halv
“sinuskurve/bokstav”.

x
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Logo

Hvit logo
morselskap

Design- og profilmanual
Hvit logo benyttes der hvor logo skal gjengis på mørk bakgrunn,
eller på bakgrunner hvor logo i originale farger ikke oppnår god
nok kontrast. Hvit logo benyttes alltid over primærfargene, samt på
sponsorvirksomhet som draktreklame, stadionskilt ol.

Eksempler
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Logo

Sort logo
morselskap
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Sort/hvit logo benyttes i begrenset omfang. Varianten kan
benyttes i trykksaker, annonser etc. som trykkes i sort.
Sort-hvit logo kan også benyttes i sponsorvirksomhet som
draktreklame, stadionskilt ol.

Eksempel
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Logo

Primærlogo
med visjon og url
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Ved bruk av SKS primærlogo i kombinasjon med www.sks.no
eller visjon, står slagord eller URL enten midtstilt under logoen,
eller midtstilt på logoens side. Visjon eller URL plasseres midtstilt
under logoen i høyde formater, og midtstilt ved siden av logoen i
breddeformater.

I tilfeller hvor man ønsker å bruke logoen i kombinasjon med både
visjon og URL, skal visjon alltid plasseres i sammenheng med logo,
mens URL kan frigjøres fra logoen og plasseres et annet sted på
flaten (eksemplifisert på neste side).

URL og visjon er satt i skriften Calibre og gjengis i fargen sort.
På farget bakgrunn brukes den i hvitt sammen med hvit logo.
Størrelsesforholdet og avstand mellom tekst og logo er illustrert i
eksemplene under.

Logo med visjon midtstilt under

Vi skaper muligheter

Logo med visjon sidestilt

Vi skaper muligheter

Logo med URL midtstilt

www.sks.no

Logo med URL sidestilt

www.sks.no
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Logo

Primærlogo
med URL og visjon
på primærfarge
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Ved bruk av primærfargene i kombinasjon med SKS logo, visjon og
URL skal logo, visjon og URL stå i hvitt. Logoen skal alltid plasseres
over den mørkeste fargen i graderingen. URL og visjon plasseres
til venstre for logoen. Visjon skal alltid plasseres nærmest logoen.
Visjon og URL skal settes i Calibre Medium i skriftstørrelsen 14pt.

Primærlogo, visjon og URL på primærfarge
Sponsorannonse 246x365mm

I tilfeller hvor primærfargen plasseres i et smalt format, skal visjon
og URL plasseres over og under hverandre. Dette for å unngå
tekstplassering over primærfargens lyseste felt. URL skal plasseres
under visjon. Teksten skal venstrestilles og stå i skriftstørrelsen
14pt med 14pt leading.
Teksten bør aldri plasseres på den lyseste delen av fargefeltet. Ved
smale formater kan utsnittet av primærfargen justeres for å oppnå
optimal lesbarhet.

Primærlogo, visjon og URL på primærfarge
i smalt format
Sponsorannonse 246x181mm
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Logo

Datterselskaper
med egne logoer

Design- og profilmanual
Logoene benytter logofargen Pantone 288.
FRAM Kraftentreprenør benytter også 100% sort.

Logoene skal benyttes med underteksten
“et selskap i SKS-konsernet”.
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Logo

Datterselskaper
med egne logoer
sort/hvit

Design- og profilmanual
Logoene i sort/hvit gjengis i 100% sort.

Logoene skal benyttes med underteksten
“et selskap i SKS-konsernet”.

13

02

Typografi

Ca

Typografi

Primær
skrifttype

Calibre

Design- og profilmanual

15

I SKS brukes Calibre som primær skrifttype. Den kan brukes i de
fem variantene Light, Regular, Medium, Semibold og Bold. Rett og
kursiv. Fonten skal brukes på alle kontaktflater.

Calibre Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Calibre Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Typografi

Eksempel

Design- og profilmanual
Eksempelet under er en god illustrasjon på de typografiske
prinsippene. Titler settes alltid i Calibre Semibold og brødtekst
settes i Calibre Light. Det er viktig at det er god størrelseskontrast
mellom hovedtittel og brødtekst.
All tekst settes primært i minuskler. Majuskler kan brukes i tilfeller
hvor man ønsker å skille ut informasjon.
Tekst settes helst i sort eller hvitt. Farget tekst kan benyttes, men
kun ved spesielle tilfeller. F.eks. i kampanjer hvor dette er med på å
underbygge et konsept.

Sponsorannonse 246x181mm

Gjeldende sponsorområdet Calibre Bold
Andre sponsområder Calibre Regular
size: 10pt leading: 11pt tracking: 60
Hovedtittel i Calibre Semibold
size: 30pt leading: 30pt
Undertittel i Calibre Regular
size: 18pt leading: 18pt

Sekundærtittel i Calibre Semibold
size: 14pt leading: 19pt
Brødtekst intro Calibre Medium
Brødtekst i Calibre Light
size: 12pt leading: 14pt

Visjon og URL Calibre Medium
size: 14pt leading: 14pt
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Typografi

Sekundær
skrifttype

Arial
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Der det ikke er mulig å bruke Calibre skal Arial benyttes, for eks i
interne dokumenter, e-post eller Office-programmer.

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789
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Farger

Farger

Logo farger

Design- og profilmanual
De enkelte fargene kan og vil fremstå forskjellig på skjerm,
projektor, print, ulike papirtyper og trykkemetoder.
Det vil derfor alltid være mindre avvik i fargenes uttrykk.
For korrekt referanse vises det alltid til fargens originale
Pantone-verdier.

Det vil også være nyanseforskjeller mellom fargene for trykk
(Pantone og CMYK), RGB og lakk- og foliefargene (RAL).

PANTONE 288

CMYK
C 100
M 67
Y 0
K 23

RGB
R 0
G 70
B 135

RAL lakkfarge
5002

3M Foliefarge
100-37

PANTONE 652

CMYK
C 50
M 25
Y 0
K 10

RGB
R 128
G 161
B 200

RAL lakkfarge
5024

3M Foliefarge
3630-317
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Farger

Primærfarger

Design- og profilmanual
SKS har fire primærfarger. Fargene er inspirert av himmelfargene i
Salten på ulike tidspunkter i døgnet.
Himmelgraderingene illustrerer vekst, fellesskap og varme, og er
også en fremstilling av energi og strøm.

Fargegraderingene er SKS profilens viktigste profilelement. Fargene
kan brukes i små og store formater, både horisontalt og vertikalt.
Skal man bruke utsnitt av fargene, er det viktig å passe på at man
får med nok av graderingene til at det skapes dynamikk i fargene.
Fargene kan brukes med profilmønster (se side 24) eller alene.

20

Farger

Oppbygning av
primærfarger

Design- og profilmanual
Fargene er bygget opp av to graderinger; en heldekkende gradient
og en gjennomsiktig gradient. Den gjennomsiktige gradienten går
fra en lys farge til gjennomsiktig, og ligger over den heldekkende.
Begge gradientene er av typen “radial”. Dette for å skape en illusjon
av et himmelhvelv.

Heldekkende gradient

Gjennomsiktig gradient

Radial gradering

Radial gradering
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Farger
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Heldekkende gradient
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Gjennomsiktig gradient

Oppbygning av
primærfarger

C 100 M 78 Y 0 K 91
R 0 G 0 B 36

C 80 M 65 Y 0 K 0
R 69 G 94 B 163

C 38 M 18 Y 0 K 0
R 168 G 193 B 225

C 60 M 10 Y 0 K 0
R 100 G 184 B 227
Opacity 64%

C 0 M 15,5 Y 12,5 K 0
R 251 G 225 B 216
Opacity 0%

C 80 M 100 Y 40 K 49
R 55 G 24 B 60

C 11 M 66 Y 5,5 K 0
R 217 G 117 B 161

C 0 M 12,5 Y 10 K 0
R 251 G 230 B 224

C 0 M 100 Y 52 K 0
R 226 G 0 B 77
Opacity 64%

C 0 M 15,5 Y 12,5 K 0
R 251 G 225 B 216
Opacity 0%

C 100 M 93 Y 37 K 44
R 6 G 34 B 70

C 75 M 35 Y 15 K 0
R 60 G 138 B 178

C0 M0 Y0 K0
R 255 G 255 B 255

C 0 M 80 Y 90 K 0
R 231 G 81 B 39
Opacity 62%

C 0 M 50 Y 70 K 0
R 241 G 150 B 84
Opacity 48%

C 95 M 100 Y 41 K 53
R 26 G 24 B 57

C 30 M 69 Y 8 K 0
R 185 G 104 B 153

C 0 M 23 Y 11,5 K 0
R 249 G 212 B 211

C 0 M 49 Y 86 K 0
R 242 G 151 B 48
Opacity 64%

C 0 M 15,5 Y 12,5 K 0
R 251 G 225 B 216
Opacity 0%

C0 M0 Y0 K0
R 255 G 255 B 255
Opacity 0%
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Profilmønster

Profilmønster

Profilmønster

Mønster 1
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Profilmønsteret skal gi assosiasjoner til energi, bølger,
ringvirkninger og topografi.

Mønster 2

Profilmønsteret brukes hovedsakelig på store, rene flater. Skal
man bruke utsnitt av mønsteret, må man se til at det ikke går på
bekostning av mønsterets dynamikk og bevegelse. Mønsteret bør
heller ikke brukes i små formater, da linjene lett kan gro sammen.

Mønster 3

Mønster 4
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Profilmønster

Profilmønster

Primærversjon

Design- og profilmanual
Profilmønsteret finnes i to versjoner; en primærversjon og en
sekundærversjon. Sekundærversjonen brukes i tilfeller hvor
primærmønsteret blir for fremtredende.

Sekundærversjon
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Profilmønster
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Primærmønster

Primærversjon 1

Eksempelbruk

Primærversjon 2

Primærversjon 3

Primærversjon 4
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Profilmønster
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Sekundærmønster
Sekundærversjon 1

Eksempelbruk

Sekundærversjon 2

Sekundærversjon 3

Sekundærversjon 4
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Blidemanér

Bildemanér

Lokalmiljø og
mennesker

Design- og profilmanual
Vi ønsker å avbilde det lokale, intime og autentiske miljøet i Salten.
Vi vil ha fokus på lokale, sportslige aktiviteter, opplevelser av natur,
bygninger og lokale innbyggere. Lyset vil også her spille en stor
rolle, både i samspill med menneskene og for å skape stemning og
varme i miljøet.

Slik:
Slik

Ikke slik:

time og autentiske miljøet i Salten. Vi vil ha fokus på lokale sportslige aktiviteter,
og lokale innbyggere. Lyset vil også her spille en stor rolle, både i samspill med
Vi vil ha fokus på lokale sportslige aktiviteter,
mning og varme i miljøet.

Ikke slik
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Bildemanér

Industri og
ansatte

Design- og profilmanual
Vi ønsker å vise de ansatte i arbeid, med lidenskap, kompetanse og
kjærlighet til faget og jobben sin. Vi ser for oss ”in action fotografier” tatt ute i naturen og på anleggene. Her ønsker vi å skape
dynamikk mellom menneskene og det industrielle miljøet gjennom
å benytte oss av bildeutsnitt som total og nær.

Slik

atte I arbeid, med lidenskap, kompetanse og kjærlighet til faget og jobben sin.
fotografier” tatt ute i naturen og på anleggene. Her ønsker vi å skape dynamikk mellom

Ikke slik

30

Bildemanér

Natur

Design- og profilmanual
Vi ønsker å vise bilder av den vakre nordlandske naturen og
hvordan mennesker lever med og i den. Fosser, fjell og sjø vil bli
fremstilt på en intim og mektig måte, som gir en ekte følelse av
sjelen i Nordland. Naturbildene setter fokus på det varierte lyset,
gjennom å vise himmel, refleksjon i vann og lys på omgivelser.

Slik

Natur:
ker: Vi ønsker å vise bilder av den vakre Nordlandske naturen. Fosser, fjell og sjø vil bli fremstilt på en intim og mektig måte, som gir
en ekte følelse av Nordlands sjel. Naturbildene setter fokus på det varierte lyset, gjennom å vise himmel, refleksjon i vann og lys
lokale,påintime
og autentiske miljøet i Salten. Vi vil ha fokus på lokale sportslige aktiviteter,
omgivelser.

ygninger og lokale innbyggere. Lyset vil også her spille en stor rolle, både i samspill med
kape stemning og varme i miljøet.

Ikke slik

31

06

Piktogrammer

Piktogrammer

Virksomhetspiktogrammer

Design- og profilmanual
Piktogrammer for SKS sine ulike virksomhetsområder;
entreprenørskap, kraftproduksjon og kraftsalg.
Piktogrammenes proporsjoner må ikke endres. Det må også vises
forsiktighet med å gjengi piktogrammene på bakgrunner. Sørg for
tilstrekkelig kontrast.
Piktogrammene skal brukes i sort eller hvitt.

Entreprenørskap

Kraftproduksjon

Kraftsalg

Entreprenørskap

Kraftproduksjon

Kraftsalg

33
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Appliseringer

Appliseringer
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Brevark
morselskap

Brevark blank

Brevark med innhold

14mm

46mm

18,58mm
Arial Regular
Fontsize: 10pt
Leading: 12pt

23mm

Arial Regular
Fontsize: 10pt
Leading: 12pt

Arial bold
Fontsize: 12pt
Leading: 13pt

Arial Regular
Fontsize: 10pt
Leading: 13pt

23mm

150,88mm
108,25mm

Arial Regular
Fontsize: 8pt
Leading: 10pt

65,6mm
23mm
20,22mm

Arial Italic
Fontsize: 8pt
Leading: 13pt

78mm

Arial Bold
Arial Regular
Fontsize: 9pt
Leading: 11pt

65,6mm

Arial bold
Fontsize: 10pt
Leading: 13pt

95mm
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Appliseringer
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Brevark
datterselskap

Brevark datterselskap uten egen logo

Brevark datterselskap med egen logo
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Appliseringer

Visittkort

Design- og profilmanual
Det er tre ulike forsidevarianter av visittkort. En for morselskap,
en for datterselskap uten egen logo og en for datterselskap med
egen logo.

Forsider

Baksider

For bakside finnes det fire alternativer. Man står fritt til å velge
hvilken av disse variantene man ønsker å bruke.
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Appliseringer

Profilannonse

Design- og profilmanual
Profilannonser skal bygge SKS sine verdier og styrke kjennskapen
til merkevaren SKS. Annonsene kan også ha kampanjepreg med en
spesiell idé og budskap.

Formater
Man står fritt til å velge format på annonsene. Den grafiske profilen kan
tilpasses de aller fleste satsflater. Man bør likevel unngå ekstreme
bredde- og høydeformat.

Annonsene bygges opp av de grunnleggende profilelementene og
reglene for bruk av disse. Det brukes store bilder med klare motiv.
Logo og avsenderinformasjon settes i hvitt over en av primærfargene i bunn av annonsen. Logoen skal alltid plasseres til høyre
i fargeelementet, over den mørkeste delen av fargen. Pass på at
logoen får nok luft rundt seg.
Tekst på primærfarge skal settes i hvitt. Teksten bør aldri plasseres
på den lyseste delen av fargefeltet. Ved smale formater kan
utsnittet av primærfargen justeres for å oppnå optimal lesbarhet.
Skriften skal settes i Calibre Medium og skriftstørrelsen skal aldri
være mindre enn 14pt.
Avis
I avisannonser brukes Calibre Regular i brødtekst.
Brødtekst bør ikke være mindre enn 10pt pga papirkvalitet
og trykkteknikk.

246mm x 181mm

246mm x 365mm
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Appliseringer

Sponsorannonse

Design- og profilmanual
Sponsorannonsene skal bekjentgjøre SKS som en aktiv støttespiller av det lokale idretts- og kulturlivet. SKS er en betydelig
bidragsyter og skaper muligheter for aktive og mangfoldige
kultur- og idrettstilbud.

Avis
I avisannonser brukes Calibre Regular i brødtekst.
Brødtekst bør ikke være mindre enn 10pt pga papirkvalitet
og trykkteknikk.

SKS sine ulike sponsorområder syneliggjøres på annonsen øverst
i høyre hjørnet, hvor det gjeldende sponsorområdet er uthevet I
Calibre Bold. De andre sponsområdene står i Calibre Regular.

Formater
Man står fritt til å velge format på annonsene. Den grafiske profilen kan
tilpasses de aller fleste satsflater. Man bør likevel unngå ekstreme
bredde- og høydeformat.

Annonsene bygges opp av de grunnleggende profilelementene og
reglene for bruk av disse.
Logo og avsenderinformasjon settes i hvitt over en av primærfargene i bunn av annonsen. Logoen skal alltid plasseres til høyre
i fargeelementet, over den mørkeste delen av fargen. Pass på at
logoen får nok luft rundt seg.
Tekst på primærfarge skal settes i hvitt. Teksten bør aldri plasseres
på den lyseste delen av fargefeltet. Ved smale formater kan
utsnittet av primærfargen justeres for å oppnå optimal lesbarhet.
Skriften skal settes i Calibre Medium og skriftstørrelsen skal aldri
være mindre enn 14pt.

246mm x 181mm

246mm x 365mm
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Produktannonse
SKS Kraftsalg

Design- og profilmanual
Annonsene bygges opp av de grunnleggende profilelementene og
reglene for bruk av disse.
Logo og avsenderinformasjon settes i hvitt over en av
primærfargene i bunn av annonsen. Logoen skal alltid plasseres
til høyre i fargeelementet, over den mørkeste delen av fargen.
Pass på at logoen får nok luft rundt seg.
Tekst på primærfarge skal settes i hvitt. Teksten bør aldri plasseres
på den lyseste delen av fargefeltet. Ved smale formater kan
utsnittet av primærfargen justeres for å oppnå optimal lesbarhet.
Skriften skal settes i Calibre Medium og skriftstørrelsen skal aldri
være mindre enn 14pt.
Avis
I avisannonser brukes Calibre Regular i brødtekst.
Brødtekst bør ikke være mindre enn 10pt pga papirkvalitet
og trykkteknikk.

246mm x 181mm

Formater
Man står fritt til å velge format på annonsene. Den grafiske profilen kan
tilpasses de aller fleste satsflater. Man bør likevel unngå ekstreme
bredde- og høydeformat.

246mm x 365mm
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Appliseringer

Rekrutterings– og
stillingsannonser

Design- og profilmanual
Annonser for stilling ledig og andre annonser i rekrutteringsøyemed følger samme prinsipper som øvrig annonsering. Det skal
tilstrebes å benytte bilder med tilknytning til fagområdet det skal
rekrutteres til. Generelle rekrutteringsannonser skal forsøke å
gjenspeile mangfoldet SKS tilbyr.

Formater
Man står fritt til å velge format på annonsene. Den grafiske profilen kan
tilpasses de aller fleste satsflater. Man bør likevel unngå ekstreme
bredde- og høydeformat.

Annonsene bygges opp av de grunnleggende profilelementene og
reglene for bruk av disse.
Logo og avsenderinformasjon settes i hvitt over en av primærfargene i bunn av annonsen. Logoen skal alltid plasseres til høyre
i fargeelementet, over den mørkeste delen av fargen. Pass på at
logoen får nok luft rundt seg.
Tekst på primærfarge skal settes i hvitt. Teksten bør aldri plasseres
på den lyseste delen av fargefeltet. Ved smale formater kan
utsnittet av primærfargen justeres for å oppnå optimal lesbarhet.
Skriften skal settes i Calibre Medium og skriftstørrelsen skal aldri
være mindre enn 14pt.
Avis
I avisannonser brukes Calibre Regular i brødtekst.
Brødtekst bør ikke være mindre enn 10pt pga papirkvalitet
og trykkteknikk.

246mm x 107mm

96mm x 218mm
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Appliseringer

PowerPoint
morselskap

Design- og profilmanual
Det skal alltid lages en introside med tittel på tema for SKS
presentasjoner. Følgende sider er enkle for å gi mest mulig frihet
til utforming på tekst og bilder.

Det finnes to alternative forsider; en med stort grafisk element og
en med foto. På forsiden med foto er det grafiske elementet lagt i
bunn, slik som i innholdssidene. Primærfargen man velger til
forsiden, skal være gjennomgående i alle slides. Dette er
illustrert i eksempelet under.

Forsider
Salten Kraftsamband AS

Salten Kraftsamband AS

Prøve på fonten Arial
som valg til PP maler

Prøve på fonten Arial
som valg til PP maler

Strategi og teknikk

Strategi og teknikk

Vi skaper muligheter

Innholdsside
Salten Kraftsamband AS

Prøve på fonten Arial som valg til PP maler
Strategi og teknikk

Nunc blandit fermentum nib

Sed eu tortor. Sed non nisi. Nulla ultrices varius orci. Donec eleifend imperdiet justo. Vestibulum gravida pretium felis.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Nunc blandit fermentum nib

orem luctus pede nonummy varius. Nulla quis orci. Suspendisse felis libero, volutpat vel, fringilla eget, ultrices quis, mi.
Phasellus diam nisl, rutrum sed, pharetra non, dapibus eu, tellus. Phasellus interdum lacus sagi Aenean feugiat urna vel
eros. In hac habitasse platea dictumst. Nunc gravida turpis id felis. Duis commodo, quam eget tincidunt mattis, sapien
elit adipiscing tellus, ornare posuere mi lacus eu purus. Cras eu orem luctus pede nonummy varius. Nulla quis orci. Suspendisse felis libero, volutpat vel, fringilla eget, ultrices quis, mi.

Vi skaper muligheter

Vi skaper muligheter
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Appliseringer

PowerPoint
datterselskaper

Design- og profilmanual
Det skal alltid lages en introside med tittel på tema for SKS
presentasjoner. Følgende sider er enkle for å gi mest mulig
frihet til utforming på tekst og bilder.

Det finnes to alternative forsider; en med stort grafisk element
og en med foto. På forsiden med foto er det grafiske elementet
lagt i bunn, slik som i innholdssidene. Primærfargen man velger til
forsiden, skal være gjennomgående på alle slides.

Datterselskap
uten egen logo

Datterselskap
med egen logo

Sjøfossen Entreprenør AS

Sjøfossen Entreprenør AS

Prøve på fonten Arial
som valg til PP maler

Prøve på fonten Arial
som valg til PP maler

Strategi og teknikk

Strategi og teknikk

Sjøfossen Entreprenør AS

Prøve på fonten Arial som valg til PP maler
Strategi og teknikk

Nunc blandit fermentum nib

Sed eu tortor. Sed non nisi. Nulla ultrices varius orci. Donec eleifend imperdiet justo. Vestibulum gravida pretium felis.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Nunc blandit fermentum nib

orem luctus pede nonummy varius. Nulla quis orci. Suspendisse felis libero, volutpat vel, fringilla eget, ultrices quis, mi.
Phasellus diam nisl, rutrum sed, pharetra non, dapibus eu, tellus. Phasellus interdum lacus sagi Aenean feugiat urna vel
eros. In hac habitasse platea dictumst. Nunc gravida turpis id felis. Duis commodo, quam eget tincidunt mattis, sapien
elit adipiscing tellus, ornare posuere mi lacus eu purus. Cras eu orem luctus pede nonummy varius. Nulla quis orci. Suspendisse felis libero, volutpat vel, fringilla eget, ultrices quis, mi.

Vi skaper muligheter

Vi skaper muligheter

Vi skaper muligheter
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Appliseringer

Design- og profilmanual

Konvolutter
C5
Forsider

C4

B4
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Appliseringer

Design- og profilmanual

Markedsmateriell

Eksempel på
rapportforsider

Eksempel på
omslagsmappe
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Appliseringer

Design- og profilmanual

Rollups

Vi skaper muligheter

Vi skaper muligheter

Vi skaper muligheter

Vi skaper muligheter

www.sks.no

www.sks.no

www.sks.no

www.sks.no

46

Appliseringer

Beachflagg

Design- og profilmanual
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Appliseringer

Skilt/
utendørsreklame

Skilting bygninger
Det gis få føringer når det gjelder skilting på
interiør og eksteriør. Dette må tilpasses hvert
enkelt tilfelle. Det henstilles til å følge de
grunnleggende retningslinjer for riktig bruk av
farger, logo, skrifttyper og profilelementer.

Utendørsreklame/
stadionskilt
Her skal det tilstrebes å benytte logofargen
Pantone 288 som bunn og hvit logo.
Denne kombinasjonen er tydelig og lettlest på
lang avstand. Utseende må tilpasses format
og formål.

Design- og profilmanual

48

Appliseringer

Design- og profilmanual

Bildekor

Standard bil

Konseptbil
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Appliseringer

Arbeidstøy

Design- og profilmanual
Forslag på arbeidstøy
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Appliseringer

Dørskilt

Design- og profilmanual
Forslag på dørskilt med valgri primærfarge.
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Appliseringer

E-post signatur

Design- og profilmanual
I e-post signaturene benyttes skrifttypen Arial i fargen sort.
Fontstørrelse i 13pt med 16pt leading.
I personnavn og selskapsnavn brukes Arial Bold.
“Kundesenter” settes også i Arial Bold.
I resterende tekst brukes Arial Regular.

Morselskap

Datterselskap
uten egen logo

Datterselskap
med egen logo
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Spørsmål?
Ved spørsmål vedrørende profilmanualen
ta kontakt med:
Andreas Opheim
Kommunikasjonssjef
E-post andreas.opheim@sks.no
Mob. (+47) 997 44 706

