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Hvordan bruke profilhåndboka?
For at vi skal ha en rød tråd i organisasjonens markedsføring har vi
denne profilhåndboka å støtte oss på.
Denne håndboka er ment som en veiledning for å bevisstgjøre
tillitsvalgte og ansatte i Norges Bygdeungdomslag om viktigheten
av profilbruk, samt å vise fram hvilke verktøy som finnes i
organisasjonen på profilering.
Nøl ikke med å ta kontakt med sekretariatet i Norges
Bygdeungdomslag for å få tilsendt logoer, maler eller for å stille
spørsmål.
Send oss en e-post: info@nbu.no eller post@nbu.no
eller ring: 948 35 368/22 05 48 00
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Logo
NBUs logo er en sprellemann som sier noe om at dette er en organisasjon
med sprelsk ungdom. Denne ble tatt i bruk i 1994 etter at NBU gikk vekk
fra Bondelages logo - et kornbånd.
Hovedfargen til sprellemannen er grønn, men vi har også versjoner i svart
og hvit. Andre farger skal ikke benyttes. Se mer under «farger» nedenfor.
Hvilken av disse tre fargene man bruker er smak og behag, men det henger
ofte sammen med bakgrunnen man skal trykke sprellemannen på. Altså man trykker ikke svart sprellemann på dyp rød bakgrunn.
Sprellemannen skal være en sentral del av alle logoer som blir laget i
organisasjonen.
NBU har eksempler på lokallag, arrangement og nettsider som opererer
med logoer helt uten bruk av sprellemannen, og det er ikke akseptabelt.
Sprellemannen finnes i ulike formater under fanen «Presse» på nbu.no.
Ta kontakt med informasjonskonsulenten på NBU-kontoret dersom ditt fylkes- eller lokallag ikke har en logo i samsvar med eksempelet ovenfor. Da
vil dere få tilsendt en slik logo. Ønsker dere å trykke logo på f.eks en jakke
eller t-skjorte trenger dere en høytoppløselig logo i EPS. Det fikser også
infokonsulenten for dere.

Farger

Man må gjerne bruke ulike typer farger når man utarbeider informasjonsog reklamemateriell, men ettersom den lysegrønne fargen i
sprellemannslogoen er «signaturfargen» til NBU, er det viktig å ha med
elementer som inneholder akkurat denne fargen.
I grafiske programmer kan man velge en farge basert på blandingsforholdet
mellom ulike grunnfarger.
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RGB-skalaen gir en farge basert på blandingsforholdet mellom
rødt, grønt og blått, og den lysegrønne sprellemannsfargen har
dette blandingsforholdet:
C:31%
M:0%
Y: 96%
K: 0 %

R: 187
G: 214
B: 60

En annen skala er CMYK som angir blandingsforholdet mellom cyan,
magenta, gult og svart. Den lysegrønne sprellemannsfargen
har på denne skalaen dette blandingsforholdet.
Skal du lage trykksaker skal du bruke CMYK. CMYK=TRYKK
I 2014 fikk vi ny nettside og for å få en mer helhetlig grafisk profil
benytter vi fargene og designet vi har på nettsiden til trykt grafisk
materiell. Grønnfargen er sprellemannfargen, de øvrige fargene har
følgende koder:
Blå (himmel nbu.no)
R: 53
G:153
B: 198

Rosa
R:243
G:122
B:118

Mørkeblå
R: 44
G: 136
B: 218

C: 74 %
M: 25%
Y: 11%
K: 1%

C: 0%
M: 64%
Y: 44%
K: 0 %

C: 76%
M: 40%
Y: 0%
K: 0%
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Fonter
Vi opererer med fontene Futura og Calibri i organisasjonen. Futura
brukes til logoen vår. Vi bruker Futura medium (NORGES) og
Futura heavy (BYGDEUNGDOMSLAG)
Skal du skrive tekst benytter du fonten Calibri.
Futura finnes i mange ulike tykkelser og man kan variere noe mellom
disse - blant annet er fylkes- og lokallagslogoene basert på både Futura
Heavy og Futura Medium, men generelt er Futura Medium (som denne brosjyren er skrevet i) den man bør bruke som «grunnfont».
Calibri (Som akkurat dette avsnittet er skrevet i) finnes i «regular»
(Vanlig) og Bold (Fet), der man generelt bør bruke «regular».

Power point-mal

Skal du holde kurs eller delta på et skolebesøk i Norges Bygdeungdomslag sin regi har vi en egen Power point-mal du kan bruke. Denne
får du tilsendt ved å kontakte noen i sekretariatet på NBU-kontoret.
Power point-malen har den samme grafiske utformingen som
nettsiden og profileringsmateriellet vårt.
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E-post-signatur
Tillitsvalgte og tilsatte sender mange e-poster gjennom sitt virke i
organisasjonen, og da er det viktig å ha et felles uttrykk i
e-postsignaturen overfor omverdenen.
E-postsignaturen lager du enkelt i ditt e-postprogram skal være i Futura
Medium og inneholde:
- Navn
- Stilling/verv
- Telefonnummer
- E-postadresse
- Link til nettsiden man representerer
- Sprellemannlogo
Eksempel:
Med vennlig hilsen
Kari Nordmann
Leder i Oppland Bygdeungdomslag
Tlf: 948 35 367 e-post: info@nbu.no
Sjekk ut: www.nbu.no/oppland
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Konvolutter
På NBU-kontoret finnes konvolutter i ulike formater, og alle har innfelt logo og
adresse slik som på konvolutten under. Ta kontakt med informasjonskonsulenten om du trenger konvolutter.

Diplomer og kursbevis
NBU har standardiserte diplomer og kursbevis som sekretariatet sender ut til
lokal- og fylkeslag på forespørsel. Slik ser disse ut:
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Pressemeldinger
Når vi sender pressemeldinger til aviser er det viktig at det vi sender ser ryddig
og profesjonelt ut - det øker sjansen for å komme på trykk.
Dersom journalisten må rette på skrivefeil, redigere oppsettet eller mangler
vesentlig informasjon går pressemeldingen fort i søppelbøtta. Det er også viktig
at journalisten får litt info om dem han/hun har med å gjøre, så derfor bør det
stå en bunntekst med noen linjer om NBU i en hver pressmelding.
Dette skal med i en pressemelding:
- NBU-logo
- Topptekst (Pressemelding fra..)
- Tittel
- Ingress
- Brødtekst m/uthevede mellomtitler
- Signatur (Hvem/Hvilket utvalg/lag står bak pressemeldingen)
- Bunntekst med fakta om NBU
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Sentrale arrangementer
NBUs Landsstevne og NBUs Høstarrangement finner sted på nye steder hvert
år – henholdsvis i uke 29 og den første eller andre helga i oktober.
Disse to arrangementene har sin egen grafiske profil, men sprellemannen må
være sentral i logoen. Siden nettsidene til Høstarrangementet og
Landsstevnet ligger under Norges Bygdeungdomslag sine nettsider er det
også ønskelig at arrangementenes grafiske profil står bra sammen med den
grafiske profilen til NBU – både fordi vi har bestemte farger som vi bruker på
nettsiden i tillegg til at vi ønsker at det skal være godt synlig at dette er
Norges Bygdeungdomslag sine arrangementer.
Den grafiske profilen til NBUs høstarrangement og NBUs Landsstevne skal
godkjennes av sentralstyret.
Vær konsekvent på skrivemåtene. Vi bruker disse:
NBUs Landsstevne – landsstevnet
NBUs Høstarrangement – høstarrangementet

9

Kontakt oss
Besøk nettsiden vår og følg oss i
sosiale medier.

www.nbu.no
facebook.com/norgesbygdeungdomslag

bygdeungdomslag

Norges
Bygdeungdomslag

@norgesbygdeungdomslag
#bygdeungdom

@Bygdeungdomslag
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