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LOGO



Logo
Logoen beståer av logosymbolet og 
navnetrekket. Logoen er utviklet for å være 
tydelig og fleksibel til bruk på små og store, 
analoge og digitale, flater.

Liggende logo Stående logo

Logosymbol
Logosymbolet er basert på forbindelser som 
oppstår mellom mennesker, produkter og 
tjenester. Symbolet skal benyttes med navne-
trekket i den nøyaktige plasseringen og forholdet 
gitt av de to variantene av logoen. Symbolet kan 
unntaksvis benyttes alene og skal godkjennes 
av markedsavdelingen i hvert tilfelle.

Navnetrekk
Navnetrekket er satt med versaler av Proxima 
Nova Semibold for å utgjøre et geometrisk og 
gjenkjennbart navnetrekk som harmoniserer 
med logosymbolet.

Liggende og stående variant
En liggende orientering gjør logoen 
plasseringsvennlig i de fleste layouts. 
En stående variant løfter og fremhever 
logosymbolet og er godt egnet når den står  
for seg selv eller når flaten den skal plasseres 
på er vertikal.



Logo
Logoens integritet må ivaretas for at den skal 
kunne gjøre en god jobb. Derfor skal et sett med 
regler alltid følges når logoen håndteres.

Klaring, liggende logo Klaring, stående logo

Klaring
Logoen må ha tilstrekkelig rom rundt seg for 
å kunne stå ut. Andre objekter skal plasseres 
utenfor klaringen som vist under. Klaringen 
tilsvarer høyden på navnetrekket.

Logofarger
Logoen brukes i svart eller hvit. Bruk fargen 
som sørger for god kontrast og synlighet mot 
bakgrunnen den plasseres på.

Gjenkjennbarhet
Logoen skal behandles med verdighet. Den skal 
kunne betraktes gang etter gang med minst 
mulig variasjon, for å sikre gjenkjennelighet. 
Små og store endringer i uttrykket skal unngås.











FARGEPALETT



Fargepalett
NOVA Grønn, svart og hvit er våre primærfarger. 
For å kunne variere uttrykket har vi også tre 
komplimenterende sekundærfarger.

Fargepalett

Fargenyanser
NOVA Grønn skal brukes konsekvent som 
angitt av fargekoden under. Sekundærfargene 
kan brukes i en eller flere nyanser i en skala 
mot hvit. Skalaen skal ta utgangspunkt i 
sekundærfargenes fargekoder som angitt under.

NOVA Grønn
HEX #30A057
RGB 48, 160, 87
CMYK 77, 9, 82, 0
Pantone 2417 C

Svart og hvit

Rosa
HEX #EC8C98
RGB 255, 106, 76
CMYK 0, 56, 27, 0
Pantone 4068 C

Lilla
HEX #6A5880
RGB 255, 106, 76
CMYK 66, 66, 27, 0
Pantone 668 C

Café au lait
HEX #E0C09F
RGB 224, 192, 159
CMYK 6, 21, 33, 0
Pantone 726 C





TYPOGRAFI



Thin 
Light
Regular 
Medium
Semibold 
Bold
Extrabold
Black

Proxima 
Nova

Typografi
Proxima Nova er en moderne, geometrisk og 
karaktersterk font som bidrar til å gjøre NOVA 
Spektrum relevant, tydelig og lettfattelig i vår 
kommunikasjon. Semibold er den foretrukne 
vekten til overskrifter og Regular er godt egnet 
til mengdetekst.

Microsoft Office
Tenorite er en tilsvarende standard Microsoft 
Office font til bruk i Outlook, Excel, Word og 
PowerPoint.

AaBbCc123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZÆØÅ1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwx 
yzæøå

Merkevare og markedskommunikasjon
Proxima Nova

Microsoft Office
Tenorite



PROXIMA NOVA THIN

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA LIGHT

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA REGULAR

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA MEDIUM

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA SEMIBOLD

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA BOLD

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA EXTRABOLD

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA BLACK

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.



PROXIMA NOVA THIN ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA LIGHT ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA MEDIUM ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA SEMIBOLD ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA BOLD ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA EXTRABOLD ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.
PROXIMA NOVA BLACK ITALIC

Møt en verden av kunnskap og ekspertise på NOVA Spektrum.



GRAFISK ELEMENT



Grafisk element
Tre linjer er trukket ut fra logosymbolet og kan 
brukes som et selvstendig element til å dekorere 
ledige flater for å skape gjenkjennelig eierskap 
og tilstedeværelse. Hele elementet skal være 
synlig innenfor flaten den settes på.

Grafisk element vs logo
Det grafiske elementet er et tillegg til, og ikke 
erstatning for, logoen. Elementet kan brukes 
som grafikk og skal være merkbart større enn 
logosymbolet. Den fulle logoen skal alltid være 
synlig et annet sted i sammenhengen og være 
en tydelig avsender.

Gjenkjennelighet
Både logoen og det grafiske elementets 
integritet må ivaretas. Derfor skal et sett med 
regler alltid følges når disse håndteres. Det skal 
kunne betraktes gang etter gang med minst 
mulig variasjon, for å sikre gjenkjennelighet. 
Små og store endringer i uttrykket skal unngås.

Ikke strekk eller rotér
Ikke bruk fargeforløpning
Ikke bruk visuelle effekter
Ikke gjenskap logoen og elementet
Ikke endre proporsjonene
Ikke legg til detaljer

Grafisk element Hentet fra logosymbolet





Grafisk dekor
Logosymbolets bestanddeler kan også 
separeres, skaleres opp og sprenge flaten 
utfallende. Bestanddelene skal skaleres opp likt 
og være like store. De skal ikke roteres, men 
holde samme vinkler som i logosymbolet. De 
kan flyttes og plasseres som man vil så lenge de 
er utfallende over kanten av formatet.

Grafisk dekor

Grafisk dekor vs logo
Det grafiske dekoret er et tillegg til, og ikke 
erstatning for, logoen. Dekoret kan brukes 
som grafikk og skal være merkbart større enn 
logosymbolet. Den fulle logoen skal alltid være 
synlig et annet sted i sammenhengen og være 
en tydelig avsender.









MERKEVAREHIERARKI



Mormerke
NOVA Spektrum er mormerket, identitetsbygger 
og formell avsender som arrangør og arena. 
NOVA Spektrum som mormerke etablerer 
merkevaren som forretningsområder er skapt og 
kommunisert under.

Logo med forretningsområde Liggende logoer med forretningsområde

Forretningsområder
Forretningsområder bruker mormerket NOVA 
Spektrum sin merkevareidentitet og malverk. 
Forretningsområdene kan ha egne versjoner  
av logoen hvor de utgjør et sekundært nivå  
i oppsettet.



Logo med forretningsområde
Forretningsområdet settes med identisk skrift 
(versaler av Proxima Nova Semibold) i samme 
størrelse som navnetrekket. Plasseringen skal 
følge eksempelet under med et opphold som 
tilsvarer 20 % av mormerkets bredde.

Oppsett, liggende logo med forretningsområde

100 % 20 %



EVENTS

NOVA
SPEKTRUM

Logo med forretningsområde
Forretningsområdet settes med identisk skrift 
(versaler av Proxima Nova Semibold) i samme 
størrelse som navnetrekket. I stående versjoner 
skal plasseringen følge eksempelet under med 
et opphold som tilsvarer et typografisk linjeskift.

Stående logo med forretningsområde Oppsett, stående logo med forretningsområde






















