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Logo

Dette er Nokas’ logo. Vår hovedlogo er blå og
den består av navntrekk og symbol.
• Finnes i to varianter: vertikal og horisontal
• Den må aldri deles opp
• Den skal strekkes proporsjonalt
• Det er ikke tillatt å forandre elementenes
innbyrdes forhold eller grafiske form
• Logoen kan benyttes blå, hvit eller sort.

Bruksområdet avgjør hvilken logo som skal
benyttes. Logoen må alltid plasseres slik at den
ikke forstyrres av konkurrerende grafiske
elementer. Der det er umulig å bruke blå logo
kan den brukes i sort eller hvit.
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Plassering av logo

X

X

X

Logoen skal plasseres slik at det alltid er god
plass rundt den og at logoen kommer klart
og tydelig frem. Vær sikker på at det er nok
rom rundt logoen, minimum X-høyden til alle
sider. Plassering av logoen må tilpasses til
kommunikasjonsflaten.

X

Navntrekket Nokas har høyden “X” i
logoeksemplene over. Det må alltid være
avstand X ut til andre elementer i layouten.
Denne avstanden må være uten forstyrrende
elementer.
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Logoen kan stå på farget bakgrunn eller
oppå et bilde, men kontrasten må alltid
være god.

NOKAS har et eget slagord «Vi bryr oss!». Slagord kan stå alene eller under NOKAS logo.
Slagord skal enten stå på hvit bakgrunn i NOKAS blå eller i grå. Det kan også plasseres i hvitt på støttefarge.

Kombinasjon logo og slagord
Sammen med NOKAS logoer skal bredden på slagordet være 80% av bredden på logoteksten.
På logostripe kan slagordet settes i samme bredde som logoteksten.
Eksempel på bruk slagord sammen med logo

«Vi bryr oss!» er en logo som kan benyttes sammen med Nokas-logoen

Sammen med Nokas-logo skal bredden på slagordet være 80 % av
bredden på logoteksten

Den kan aldri stå alene, unntaket er når det skrives i løpende tekst

Slagordet skal alltid ha samme farge som logoen

«Vi bryr oss!» skal bare brukes én gang i hver annonse, brosjyre, rollup,
www.nokas.no
nettside, film, DM, PowerPoint, reklameartikkel eller publikasjon

“Vi bryr oss!” logoen skal ikke brukes på flagg, brevark, konvolutter.
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Logofarge
Pantone
CMYK
RGB
HTML
Folie
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Nokas’ logofarge er Pantone 280.

\

IDENTITET

280
C: 100 M: 72 Y: 0 K: 18
R: 0 G: 73 B: 144
004990
Oracal 751C 058
Ultra Marine Blue

