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INNLEDNING
Elicom AS er et eletriker firma som installerer og leverer elektriske løsninger til privatpersoner 
og bedrifter. Et av hovedområdene Elicom fokuserer på er Smart-hus løsninger. Elicom selger 
produkter og smart-hus løsninger fra kjente leverandører og er autoriserte eletrikerer som 
gjerne skreddersyr smart-hus løsninger til kundene sine. I dette arbeidet har vi lagt mye vekt 
på Smart-hus som er fremtidien innen teknologi og elektrisitet. 

I denne designmanualen vil du bli presentert med en ny logo til Elicom AS og 4 print produk-
ter. Det er bygget opp en konsistent merkevare i de produktene som er laget, som vil bli forst-
erket dersom prinsippene i denne deisgnmanualen brukes konsekvent på all kommende 
markedsføring. Dersom nye profilområder skal utformes bør det taes hensyn til prinsippene 
som er utviklet i takt med den grafiske fornyelsen av Elicoms profil. Design manualen omfatter 
kun design til trykk, men både farger, teksttyper logo og all annen informasjon i manualen kan 
fint brukes på digitalie medier for et helhetlig, konsekvent design. 

Logoen er utformet i henhold til Elicoms kjerneverider; miljø og stilfulhet. Dette er visualisert 
gjennom bladet som symboliserer prikken over i’en og brukes som symbol, og den blanke 
overflaten på bokstavene. 

Ved spørsmål til bruk av logo eller ved nye produkter, ta kontakt med kontaktperson.
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Logoen benyttes primært i negativt. Det 
vil si lys logo på mørk bakgrunn. I størrels-
er større enn 4 x 13,8cm brukes logo i 
versjon 1 som vist på bildet her. 

Dersom logo skal benyttes på lyse bak-
grunner skal den alltid brukes i versjon 2 
(positiv). Denne brukes også om logoen 
skal være mindre enn 4 x 13,8 cm. For 
eksempel på langs av en kulepenn. 

VERSJON 1

VERSJON 2
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Når versjon 2 av logo benyttes kan man endre farge på teksten i henhold til bakgrunnen som er i bruk. Nedenfor vises 
foretrukkne eksempler på dette. Når logo versjon to skal benyttes kan det kun endres farge på teksten, ikke bladet. Tek-
sten kan endres i gråskala, eller i presentert grønnfarge. Første prioritert valg skal alltid være den mørke grå, se øverste 
logo presentert, for å holde en konsistent og gjenkjennelig merkevare. 
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Plassering av logo er alltid foretrukket sentrert når logoen rommer 
1/3 av overflaten eller mer. I alle andre tilfeller foretrekkes bruk av 
logo versjon 2 og plassert øverst eller nederst på overflaten. Om 
overflaten logoen skal brukes på er høyere enn kroppshøyde, bør 
logoens sentrum plasseres litt høyere enn midten, omtrent ved 
skulderhøyde.

Når logo skal brukes på overflater med et bilde som bekgrunn er det 
viktig å følge de rettningslinjer som blir gitt nå. For at logo skal komme 
tydelig fram skal alltid logo ha et eget lag med svart farge mellom logo 
og gjeldende bilde. Dette fremstår som en boks med gjennomsiktighet 
på 70% (variasjon fra 60%-80% kan brukes dersom dette fremstår som 
mer passende). Boksen skal ha “Blending mode” satt til “Darken”. 

I eksempelet til høyre vises det effekten av å bruke et slikt svart farget 
lag mellom logo og bildet. Effekten av å bruke et slik lag er stor og logo 
versjon 1 skal aldri plasseres på bilder uten dette laget med farge. 

Fremtidens elektroinstallatør
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IKKE TILLAT LOGOBRUK
1. Ikke plasser hovedlogo/negativ 
logo på hvit eller lys bakgrunn. 

2. Ikke plasser positiv logo på svart 
eller mørk bakgrunn.

3. Aldri plasser logo på grønn bak-
grunn slik at bladet forsvinner inn i 
bakgrunnen. 

4. Ikke plasser logo på skrått. 
Unntak kan forekomme på produk-
ter, annonser, kampanjer eller 
lignende. 

5. Ikke strekk eller trykk logo 
sammen. Logo skal alltid fremstå i 
original stand. 

6. Ikke endre farger i logoen. 

7. Ikke endre font i logoen. 

8. Ikke plasser logo på bråkete 
bakgrunner. Se side 6 for logoplas-
sering på bilder. 
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SIDE 8

Elicoms fargepalett skal brukes konsekvent for å skape en så sterk merkevare som mulig. Nedenfor er alle alle fargekoder 
som skal brukes ilag med logo for merkevarebygging ført opp. Hovedsaklig skal alltid den mørkeste gråfargen benyttes 
som bakgrunn til logo, og andre elementer er foretrukket i grønnfarge. 

De to følgende fargene inngår ikke i 
fargepaletten for Elicom. Disse to fargene 
brukes kun i bladet i logo versjon 1 og 2. 
Første farge brukes som gradient.

80% 70% 60% 40% 20%

80% 70% 60% 40% 20%

80% 70% 60% 40% 20%

80% 70% 60% 40% 20%
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Ved å bruke en fast skrifttype skaper man troverdighet og et helheltlig uttrykk hos mottaker. Primært brukes skifttypen 
Open Sans til både brødtekst og overskrifter i produkter for print, dette er for å holde et enkelt og svært stilrent utrykk. 
Open Sans “Regular” og “Light” brukes til brødtekst, “Bold” til overskrifter og “Light Italic” til punch-line under logo eller 
sekundær overskrift. Overskrifter skrives også alltid i store bokstaver, og overskriftene skal være så kort som mulig. 
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SIDE 10

Det er ikke presentert noen bilder til bruk for produktene i dette arbeidet. Derfor er alle bilder som er tatt i bruk i 
brosjyren KUN for å få et inntrykk til hvordan brosjyren kan fremstå.

Det er derimot laget tolv (12) illustrasjoner som er tatt i bruk på brosjyren og messeveggen. Disse symbolene kan brukes i 
produktene som tilhører Elicom for å visualisere hvilke smarthusløsninger som er tilgjengelige. Symbolene er laget etter 
egen undersøkelse av generelle smart-hus leverandører og installatører i henhold til produkter og funksjoner som ser ut 
til å være av de mest brukte. 

Bladet i selve logoen kan også brukes alene som et symbol. Denne illustrasjonen kan, etterhvert som merkevaren er 
styrket, brukes som en logo i seg selv. Det er viktig at merkevaren er blitt god bearbeidet inn i samfunnet og man ser at 
kunder kjenner igjen logo, konsept og tjenesten før bladet tas i bruk som en alternativ logo. 

BILDER & ILLUSTRASJONER



LOGO FILER VISITTKORT FILER
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Filene blir tilsendt i to formater tilpasset trykk: .eps og .pdf

Elicom_V1_300ppi.eps / .pdf
Elicom_V2_positiv_300ppi.eps /.pdf
Elicom_V2_negativ_300ppi.eps / .pdf
Elicom_V2_grå_300ppi.eps / .pdf
Elicom_V2_grønn_300ppi.eps /.pdf

Visittkort_forside.eps / .pdf
Visittkort_bakside_Tommy.eps / .pdf
Visittkort_bakside_Morten.eps / .pdf

BROSJYRE FILER
Brosjyre.eps / .pdf

MESSEVEGG FILER
Messevegg_vegg.eps / .pdf
Messevegg_pult-modul.eps / .pdf
Messevegg_endestykke.eps / .pdf

BILPRINT FILER
Bilprint_ve-side.eps / .pdf
Bilprint_hø-side.eps / .pdf
Bilprint_bak.eps / .pdf

SYMBOL FILER
S1_Temperatur.eps /.pdf
S2_Lys.eps / .pdf
S3_TV.eps / .pdf
S4_Solskjerming.eps /.pdf
S5_Lås.eps / .pdf
S6_Ventilasjon.eps / .pdf
S7_Stikkontakt.eps / .pdf
S8_Komfyr.eps / .pdf
S9_Vannlekasje.eps / .pdf
S10_Kontrollpanel.eps / .pdf
S11_Lyd.eps / .pdf
S12_Brannvarsling.eps / .pdf

FILER


