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Om innhOldet

dette er en oversikt over de grafiske elementene som skal benyttes for å profilere 
Bærumsvømmerne. det er viktig at elementene brukes på rett måte, slik at Bærum-
svømmerne fremstår som en tydelig og konsistent avsender uansett hvilket medium
som brukes.

farger, skrifttyper og de ulike logovariantene er beskrevet slik at det ikke skal være noen 
tvil om hva som skal brukes når og hvor. 

Oslo, juni 2010

Utarbeidet av radar reklame og rådgivning as



farGer

hOvedfarGe
CmYk: C100 m90 YO k40

Pms:2757
rGB: r0 G:37 B:101

#002565

stØttefarGe
nB! denne fargen  er først og fremst til bruk 

på profileringsartikler o.l.
CmYk: C0 m100 Y65 k35

Pms: 7427
rGB: r167 G:2 B:48

#a70230



skrifttYPer

skrifttypen som er brukt i logoen har et særpreg som er med på å understreke de verdi-
ene som Bsv er bygget på: miljø, mangfold, mestring og svømmeglede. denne skrifttypen 
er imidlertid forbeholdt logobruk, og skal ikke brukes til generell tekst i andre sammen-
henger. dette er fordi det er viktig å beholde det særpreget som er i selve logoen. i tillegg 
må skrifttypene som skal brukes i all løpende tekst på trykket materiell eller på web o.l 
være en variant som alle har tilgjengelig.

skrifttypen som er valgt til trykksaker heter CentUrY GOthiC. den har er en elegant og 
ren design med god lesbarhet. Century Gothic brukes i denne teksten du leser nå. den 
finnes i flere varianter, både til løpende tekst (brødtekst) og til titler.

BrØdtekst
her brukes Century Gothic regular eller Century Gothic Bold.
skal noe fremheves, kan Century Gothic Italic eller en annen kursivert (skråstilt) variant 
brukes.

mellOmtitler
her kan det brukes Century Gothic regular eller Century Gothic Bold. 
Bruk store og små bokstaver, evt kun store bokstaver i korte titler.

titler
her kan det brukes Century Gothic regular eller Century Gothic Bold. 
Bruk store og små bokstaver, evt kun store bokstaver i korte titler.

Dette er et eksempel på en tittel i Century Gothic Bold

Dette er et eksempel på en tittel i Century GothiC BolD

dette er et eksempel på en tittel i Century Gothic regular

dette er et eksemPel På en tittel i CentUrY GOthiC reGUlar

skrifttYPe til weB/skjermmedier
her brukes en standard webfont som heter Verdana

eksemPel På mellOmtittel i CentUrY GOthiC 
reGUlar
Usam expla non coreceat exercium exceper nati-
ore idem aut am invelendante labore minite ver-
ferum autenis ex el ipit vel et ilistia velit porerorit.

eksemPel På mellOmtittel i CentUrY GOthiC 
reGUlar
odi seque pliqui cum iumquid ebitibus earum nossi 
consequam ut evelit endit aut et, sunt lamus nihici 
oditi sitat ut arum explita temquatet oditia. 

eksempel på mellomtittel i Century GothiC BolD 
Beaquunt. aquid quatquis iuribusam fugiam, te-
molori quatur alit lautenimil magnatecus simaio 
magnam venihitamet fugia cuscium que a si.

eksempel på mellomtittel i Century Gothic Bold
 tem quiatur, coremped ut apedia dero quaepeles 
endis ut a quist et ium senistium as sinci doluptat 
dolupta quis quia vernam vexeramodi.



lOGO

det er utarbeidet flere logovarianter. det er viktig at det velges rett variant, noen er først 
og fremst forbeholdt profilartikler o.l.

hOvedlOGO

dette er hovedlogoen til Bærumsvømmerne som skal brukes på trykksaker o.l 
den er utarbeidet  i tre ulike varianter: blå, sort og hvit.



lOGOvarianter

Bsv komplett
denne er utarbeidet i fire ulike varianter: blå, sort og hvit samt med rød outline 

på Bsv. sistnevnte variant er først og fremst til bruk på profilartikler



Bsv svømmer
denne er utarbeidet i fire ulike varianter: blå, sort og hvit samt med rød outline 

på Bsv. sistnevnte variant er først og fremst til bruk på profilartikler.



arrangementslogoer



trYkksaker

TilsluT TeT NsF

Brevark

visittkort

Navn Navnesen
Tittel

Tlf: 999 99 999
Mail: navn.navnesen@barumsvommerne.no



annonsemal m 12

SvømmekurS
Nienis dolore venitibus alitas molut et volo ilibus. Optas 
peritis dolut eictat experiam rerae voloria conecate eost 
endit aut ut moluptatur moditaquis ulpa duntio. 

et ullaute ati te vent
Ecus sandeliquid et volores qui id ea dem. Udis ditatem 
doluptat facitatum eseque vollabor arumeni.
• mandag kl xx.xx
• Onsdag kl xx.xx
Påmelding: Ecus sandeliquid et volores qui id ea dem

SvømmekurS
Nienis dolore venitibus alitas molut et volo ilibus. Optas 
peritis dolut eictat experiam rerae voloria conecate eost 
endit aut ut moluptatur moditaquis ulpa duntio. 

et ullaute ati te vent
Ecus sandeliquid et volores qui id ea dem. Udis ditatem 
doluptat facitatum eseque vollabor arumeni.
• mandag kl xx.xx
• Onsdag kl xx.xx
Påmelding: Ecus sandeliquid et volores qui id ea dem



webside

Babysvømming
Småbarnsvømming
Vanntilvenning
Nybegynnerkurs
Ungdomskurs
Voksenopplæring

>	 Forsiden

>	 Svømmekurs

>	 Stevner	

>	 Terminliste

>	 Treningsgrupper

>	 Svømmeutstyr

>	 I	media

>	 Kontakt	oss

>	 Annet	

	 >	Tittel	

	 >	Tittel	

	 >	Tittel	

Ulpa de magname mosaestibus qui sedis enimint omni aditate ndandios aut ut quid ut aut 
quam es estiae. Nempore rioriae sapeliste magname mosaestibus qui sedis enimint omni 
aditate ndandios aut ut quid ut aut quam es estia.

Les mer

Ulpa de magname mosaestibus qui sedis enimint omni aditate ndandios aut ut quid ut aut 
quam es estiae. Nempore rioriae sapeliste magname mosaestibus qui sedis enimint omni 
aditate ndandios aut ut quid ut aut quam es estia.
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Ulpa de magname mosaestibus qui sedis enimint omni aditate ndandios aut ut quid ut aut 
quam es estiae. Nempore rioriae sapeliste magname mosaestibus qui sedis enimint omni 
aditate ndandios aut ut quid ut aut quam es estia.

Les mer


