PROFILMANUAL

Vår profilmanual
- et verktøy for deg
Det visuelle uttrykket er helt
avgjørende for hvordan vi vil at
folk flest skal oppfatte oss.
Alt henger sammen.
Derfor skal vi være kritiske i
forhold til bruk av de grafiske
elementene. Vi skal være konsistent
i vår kommunikasjon. Manualen
inneholder reglene for hvordan
vårt utseende og uttrykk skal være.
Elementene har enkle forklaringer
og beskriver bruk og begrensninger.
Dette er vår identitet og ditt verktøy.

Vi gir deg trygt bilhold
Som en av Norges største forhandlerkjede kan vi tilby trygghet,
kunnskap og en service få andre kan vise til.
Våre medarbeidere er til enhver tid oppdaterte, og gir deg trygt bilhold.

Forhandler av:

3

Logo - farger
Logo skal brukes slik den fremstår. Elementer i logoen tillates ikke å justeres / flyttes på.

Logo - sort
Med hensyn til ulike medier og materialvalg finnes det sort variant av logoen.
OBS: Skal KUN brukes dersom farger ikke er mulig.

Beskyttet område
Det er viktig at logoen til enhver tid har nok “luft” rundt seg.
Størrelsen på beskyttet område defineres ut ifra høyden på logoen. (Ref. “S” i figur under)

Minstemål
For å sikre at logoen alltid gjengis med leselighet er anbefalt minstemål 17 mm i bredde.
17 mm

Farger
Den blå logofargen skal være representert på alle format hvor logo står. Enten som blå bakgrunn med negativ
logo, eller lys bakgrunn med blå logo. De øvrige fargene, grått og sort, kan brukes som støttefarger.

Logofarge

Fargekoder
PMS: 2935 U / 2945 C
CMYK: C: 97 M: 67 Y: 1 K: 0
RGB: R: 27 G: 95 B: 170

428 C
CMYK: C: 11 M:7 Y: 8 K: 10
RGB: R: 193 G: 198 B: 200

SORT: 95%
CMYK: C: 0 M:0 Y: 0 K: 95
RGB: R: 16 G: 24 B: 32

Logo (med slagord)
Det er viktig at logoen til enhver tid har nok “luft” rundt seg.
Størrelsen på beskyttet område defineres ut ifra høyden på logoen. (Ref. “S” i figur under)

- Vi gir deg trygt bilhold
Skrift: Exo Light

- Vi gir deg trygt bilhold

Skrift

Eksempel

Profilfontene skal brukes på alle profilflater. Unntak gjelder kun på dokumenter
og presentasjoner som lages i Word, PowerPoint, Exel, mail og for web.

Exo Bold
Overskrifter, undertitler og ingresser

ABC
abc
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
defghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 !”#$%©&/()=?*@™£

Exo Regular
Mengdetekst

ABC
abc
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
defghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 !”#$%©&/()=?*@™£

Exo Thin
Støtteskrift

ABC
abc
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
defghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 !”#$%©&/()=?*@™£

Overskrift

Um quam harions equaspero
Aximagnam eum ut labo. Ictemos as nus
am assitat lautes ani alit ulla dis aut
Harions equasperoAximagnam eum ut labo.
Ictemos as nus am assitat lautes ani alit ulla dis aut
a ad excearitas estibuscient occabore core, optate
reperum ni dundae cum aut quae abor sitia dus del
iusam nos volo beaquib usaped quae. Ut omnimentet
fugitaquae alis es audam eicieniet fugiati corepreheni
od magnate molenim eosam, ipsam estia experro
torepti beaqui totatum, utempore officia postrum es-

“Alit ulla dis aut a
excearitas estibus
occabore core”

Skrift

Eksempel

TIl dokumenter og presentasjoner som lages i Word, PowerPoint, Excel, mail og for web.

Arial Bold

Overskrifter, undertitler og ingresser

ABC
abc
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX-

YZÆØÅ
defghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 !”#$%©&/()=?*@™£
Arial Regular
Mengdetekst

ABC
abc
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
defghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 !”#$%©&/()=?*@™£

Overskrift
Um quam harions equaspero
Aximagnam eum ut labo. Ictemos as nus
am assitat lautes ani alit ulla dis aut
Harions equasperoAximagnam eum ut labo.
Ictemos as nus am assitat lautes ani alit ulla dis aut
a ad excearitas estibuscient occabore core, optate
reperum ni dundae cum aut quae abor sitia dus del
iusam nos volo beaquib usaped quae. Ut omnimentet
fugitaquae alis es audam eicieniet fugiati corepreheni
od magnate molenim eosam, ipsam estia experro
torepti beaqui totatum, utempore officia postrum essit

Visittkort
Forside
Skrift: Exo Thin
18 pt, midtstillt
Skrift: Exo Regular
8 pt, midtstillt

Fornavn
Etternavn
Stilling

Telefon: 00 00 00 00
Mobil:
00 00 00 00
fornavn.etternavn@rsa.no
Besøksadresse:
Gateadresse, Postnr. Sted
Faktura: faktura@rsabil.no
Orgnr.:
915 518 389

50 mm
Farge: RSA Blå (Se profilfarger)
Skrift: Exo Bold
7 pt, venstrejustert

www.rsabil.no

45 mm

Skrift: Exo Regular
7 pt, venstrejustert

45 mm

Bakside

generelt

Logo med slagord

- Vi gir deg trygt bilhold
Logo: Bilmerker

Bakside

servicemedarbeider

Logo med slagord

- Vi gir deg trygt bilhold
Logo: Bilmerker

Skrift: Exo Bold
7 pt, midtstilt

Avtale:

Dato:

Kl:

Brevark

Kjedelogo

Kjedelogo
Skrift adresse:
EXO Regular/
Arial Regular
8 pt, venstrejustert

Besøksadresse: Gateadresse, Postnr, Sted Telefon: 00 00 00 00
Fakturaadresse: faktura@rsabil.no Orgnr.: 915 518 389 www.rsabil.no

Besøksadresse: Gateadresse, Postnr, Sted Telefon: 00 00 00 00
Fakturaadresse: faktura@rsabil.no Orgnr.: 915 518 389 www.rsabil.no

Logo: Bilmerker

Konvolutter

Logo
Gateadresse, nummer, Postnr. Sted www.rsabil.no

Skrift: Exo Regular
8/9 pt, høyrejustert

Mailsignatur

RSA

Skrift navn:
Arial Bold
12 pt, venstrejustert

Vennlig hilsen

Fornavn Etternavn
Stilling

Kjedelogo
Skrift adresse:
Arial Bold/Regular
10/11 pt, venstrejustert
Bilmerker

Telefon: 00 00 00 00
Mobil:
00 00 00 00
E-post: fornavn.etternavn@rsa.no
Besøksadresse:
Gateadresse, Postnr, Sted
Fakturaadresse: faktura@rsabil.no
www.rsabil.no

Fasade - søyler ved vei
Søyler ved vei etter behov. Under ser du de ulike variasjonene i ulike høyder og bredder. (OBS: Krever søknad til kommune før det settes opp)
6m

- Vi gir deg trygt bilhold

3m

Innkjøring
1m

Drammen

Drammen

Drammen

Drammen

Åpningstider

Åpningstider

Åpningstider

Åpningstider

Mandag - Fredag: 0900 - 1600

Mandag - Fredag: 0900 - 1600

Mandag - Fredag: 0900 - 1600

Mandag - Fredag: 0900 - 1600

Søndag: Stengt

Søndag: Stengt

Søndag: Stengt

Søndag: Stengt

Lørdag: 1000 - 1600

Størrelse:
150 x 150 cm

- Vi gir deg trygt bilhold

2m

Drammen

Størrelse:
150 x 150 cm

Størrelse:
150 x 400 cm

Lørdag: 1000 - 1600

Størrelse:
150 x 300 cm

Fasade - skilt på bygg
Med hensyn til store variasjoner på fasader kan man
henge opp en enkel omramming i øvre del av bygget.
Omrammingen består av lakkerte plater og er
tilpasset slik at logo bilmerker og åpningstider
vil fremstå ryddig.

Logo kan monteres som
foliert eller utskåret med lys.

Lørdag: 1000 - 1600

Størrelse:
150 x 300 cm

- Vi gir deg trygt bilhold

4m

- Vi gir deg trygt bilhold

5m

Åpningstider

Åpningstider

Åpningstider

Mandag - Fredag: 0900 - 1600

Mandag - Fredag: 0900 - 1600

Mandag - Fredag: 0900 - 1600

Søndag: Stengt

Søndag: Stengt

Søndag: Stengt

Lørdag: 1000 - 1600

Lørdag: 1000 - 1600

Lørdag: 1000 - 1600

Lørdag: 1000 - 1600

Størrelse:
150 x 200 cm

Størrelse:
200 x 400 cm

Størrelse:
200 x 500 cm

Størrelse:
200 x 600 cm

Ansatte foto:
BIlder av ansatte som skal brukes på nettsiden og i annonser skal være like hos alle forhandlere.
Viktig å ha på korrekt profiltøy og at bildene som blir tatt er i samme positur/bakgrunn etc. som eksemplene under.

Diverse profilmateriell:
Eksempler på ulikt materiell som underbygger RSA BIL profilen.

Sida 1

Bilskilt

Nøkkelring

Isskrape

Profiltøy - salg, ettermarked, administrasjon

For å skape en helhet i kjeden er det viktig at alle medarbeidere har korrekt bekledning.

•
•
•
•

Blå RSA BIL logo på rutete skjorter
Blå RSA BIL logo på mørkeblå v-genser
Skjorte med lang/kort arm
Mørke bukser (privat)

Profiltøy - mekanikere

For å skape en helhet i kjeden er det viktig at alle medarbeidere har korrekt bekledning.

•
•
•
•
•

Grå RSA BIL logo
T-skjorter
Piké skjorter
Genser
Sorte bukser/shorts

