Design guide
Haderslev Erhvervsråd

Om logoet
Haderslev kommune er en sammensat og kompleks størrelse. Kompleks, fordi der
konstant sker noget i alle afkroge af kommunen – sammensat, fordi det hele alligevel
danner en sammenhæng, en helhed. Kommunen er udtrykt i ikonet, der ved første
øjekast i sin helhed gengiver Haderslev kommunes geografiske form. Ved nærmere
eftersyn bliver det imidlertid synligt, at helheden er sammensat af et væld af små cirkler
i samme størrelse – netop fordi vi i Haderslev anerkender, at alle delelementer har hver
deres helt specielle særtegn, udtrykt ved brugen af de mange forskellige farver.
Haderslev Erhvervsråd arbejder for hele kommunen - internt som eksternt ønsker vi at
skabe fordele og synergier ved at etablere de til enhver tid bedste alliancer.
Men vores logo er ikke bare et logo – vores logo er samtidigt et vigtigt
arbejdsredskab. Derfor er logoet tænkt, så det er muligt at gå på opdagelse i
kommunen og fremhæve forskellige delelementer og steder ved at zoome ind på de
enkelte cirkler. På den måde kan logoet finde anvendelse ved præsentationer og gøre
det nemmere at fortælle en samlet historie om Haderslev.
Hjemmesiden HER.dk har ligeledes flere funktioner, der gør det muligt at anvende
selve webadressen i alt, hvad vi gør. HER står for Haderslev Erhvervsråd, men HER
er også en geografisk angivelse, hvor HER genfindes i hver enkelt cirkel – og i
sammenhængen mellem cirklerne – fordi HER netop repræsenterer alle dele af
kommunen. Geografisk som erhvervsmæssigt.
Sammensat har vi skabt et unikt udtryk med mange retninger og udtryksmuligheder,
som vi vil præsentere på de følgende sider.
Vi har udarbejdet denne designguide for at gøre det nemt for alle underleverandører
at kunne arbejde med identiteten – så vi sikrer Haderslev Erhvervsråd et ensartet og
slagkraftigt udtryk for fremtiden.
Mojn!
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Logo
Logoet består af logotypen:
HER.DK Haderslev Erhvervsråd
hvor HER.DK skrives i Avenir Black, mens
Haderslev Erhvervsråd skrives i Avenir
Book. Alle tre ord skrives med versaler.
På den måde skabes et visuelt og homogent
udtryk, samt en tydelig logoprofil.
Logoet må anvendes i disse farvevarianter:
Primær logo:
Flerfarvet anvendes som udgangspunkt
på alle materialer – internt og eksternt.
Sekundære logoer:
Kan frit anvendes i viste farver.
Negativ:
Anvendes i tilfælde af en uhomogen
baggrund, vindue eller lign.

Respektafstande
Afstanden mellem HER logo og andre
elementer bør altid være højden af teksten
“HER.DK”, jvf illustrerede eksempek
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Sekundære logoer:
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Farvedefinitioner
HER’s farver gengives jf. sidestående
definitioner i de kendte farvesystemer
Pantone, Europa (CMYK) og RGB.

Pantone farve

Pantone farve

Pantone 1375C

Pantone 367C

Pantone 7461C

Pantone farve

Pantone farve

CMYK farve

CMYK farve

CMYK farve

CMYK farve

CMYK farve

Pantone 533C

Cyan
52%
Magenta 31%
Yellow
3%
Black
74%

RGB farve

Red
Green
Blue

45
61
84

Cyan
0%
Magenta 50%
Yellow 100%
Black
0%

RGB farve

Red
Green
Blue
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247
148
29

Pantone farve

Cyan
50%
Magenta 0%
Yellow
95%
Black
0%

RGB farve

Red
Green
Blue

140
199
71

Cyan
100%
Magenta 35%
Yellow
0%
Black
0%

RGB farve

Red
Green
Blue

0
131
202

Pantone 219C

Farvesystemerne anvendes ved gengivelsen
af de originale farvetoner i logoet til print
(Pantone og CMYK) og til digitale medier
(RGB).

Cyan
0%
Magenta 100%
Yellow
2%
Black
0%

RGB farve

Red
Green
Blue

236
0
137
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Typografier
Skrifttypen er vigtig i bestræbelserne på at
skabe en stærk, ensartet visuel identitet.
Der er valgt to fonte. Avenir som primær font
og Arial som sekundær font.
Avenir skal anvendes i trykt, imageskabende
materiale som brochurer, annoncer, posters,
invitationer m.m.
Fonten Arial er valgt til brug ved ekstern/
intern kommunikation, som relateres til
• typiske Office-dokumenter som brevpapir,
faktura, følgeskrivelse m.m.

• kunderelaterede dokumenter som nyhedsbreve, produktoversigt m.m.
• elektroniske dokumenter som e-mails,
PowerPoint-præsentationer m.m.

• interne dokumenter og notater
• web

Udsendes Office dokumenter, powerpoint
el.lign som pdf eller andet, hvor man ikke er
afhængig af modtagerens skriftbibliotek, skal
fonten Avenir anvendes.

Primær font: Avenir Book

ABCDefghijk1234.,&%!?
Primær font: Avenir Book Oblique

ABCDefghijk1234.,&%!?
Primær font: Avenir Black

ABCDefghijk1234.,&%!?
Primær font: Avenir Black Oblique

ABCDefghijk1234.,&%!?
Sekundær font: ARIAL font til PC/Mac brug:

ABCDefghijk1234.,&%!?
ABCDefghijk1234.,&%!?
ABCDefghijk1234.,&%!?
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