
Side 1

profilhåndbok
Innhold:
1.0 Om profilen. Mål og hensikt med håndboken, tilgjengelighet,
      hvordan profilere foreningen, de ulike regionene.
2.0 Logo. Kombinasjoner symbol og navn. Spesifikasjoner på mulige varianter. 
2.1 Hvordan bruke logoen.  Vise tilatt bruk.
3.0 Farger
3.1 Tilleggsfarger
4.0 Papir. Kvalitet, tykkelse, glans etc.
5.0 Fonter
5.1 Hvordan bruke fontene.
6.0 Postaler. Brevark, konvolutter og visitttkort
6.1 Trykksaker som lages etter behov. Invitasjoner, kort, brosjyrer, plakater etc.
7.0 Powerpoint-presentasjoner
8.0 Epost signatur 
9.0 Annet

side 2

side 3
side 4
side 5
side 5
side 6
side 7
side 7
side 8 - 10
side 11 - 15
side 16
side 17



1.0 oM PRoFIlEn
Hensikten med en grafisk profil er å skape et helhetlig og attraktivt utseende i all visuell kommu-
nikasjon, slik at Momentum fremstår med en enhetlig grafisk profil på alt trykt og digitalt materiell i 
intern og utadrettet virksomhet - fra brevpapir og visittkort til invitasjoner, brosjyrer og e-post. 
Dette etterlater et profesjonelt inntrykk, og en positiv og verdifull gjenkjennelseseffekt for alle som 
er i kontakt med Momentum

Eventuelt kan de ulike regionene/avdelingene signaliseres med tekst, og ikke fremstå som en del av 
logoen. 

Momentum har allerede et distinkt grafisk uttrykk; Logo, fargebruk og format. Dette uttrykket har 
fungert svært godt, særlig med hensyn til gjenkjennelsesfaktoren og blir derfor i all vesentlighet 
videreført, og kun justert for å oppdatere og tydeliggjøre kommunikasjonen til brukerene.

Profilhåndboken skal være lett tilgjengelig, og kan brukes av alle som jobber internt for foreningen. 
Den kan distribueres både på web og som trykksak.
Håndboken er ment å forenkle produksjon av trykksaker såvel som fungere som et verktøy for 
alle som er avsendere av Momentums kommunikasjon. Målet er å fjerne tvil og usikkerhet om 
hvordan logoer, farger, fonter osv. skal brukes, slik at arbeidet med kommunikasjon blir effektiv og 
tidsbesparende.
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2.0 oM logoEn
Logoen består av emblem, navn og undertekst. Emblem (sirkelen) til venstre for teksten.
I hovedsak brukes logoen ensfarget sort på hvit eller orange bakgrunn. Emblemet kan brukes 
alene (som “vannmerke”), forstørret i lys gråtone  (cmyk- 0-0-0-3)
Fonten som benyttes er GILL SANS versaler. Navnet momentum er i regular, mens underteksen 
er plassert midtstilt nedenfor i lightutgaven
 
forhold: Originallogo:
Momentum: 30 pt.
emblem: 14 / 14 mm
undertekst: 7,0 pt. linjeavstand 9,0 pt.
Yttermål totalt 76 / 14 mm inklusive emblemet. 

Logoen kan forstørres og forminskes etter behov. Det viktigste er at forholdet mellom bestands-
delene forblir det samme.

FArGEr: 
logoen brukes fortrinnsvis sort på hvit eller orange bakgrunn. 
Den kan også brukes i en negativ variant der logoen er hvit. 
Logoen kan også brukes orange på hvit bakgrunn.
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2.1 bRuk av logoEn 
TILLATT BruK AV LOGO. FArGEr OG BAKGruNN
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3.0 oM FaRgER
Logoen kan brukes i tre farger ; sort, hvit og orange.
Orange CMYK: C=0, M=50,  Y=100, K=0
Orange rGB: r=247, G= 147, B=30
Webfarge: Heks kode (rGB) FF 99 00. Dette er en av de 216 websikre fargene som er anbefalt å bruke. 

3.1 tIlllEggSFaRgER
Til bruk ved invitasjoner, julekort, og spesielle anledninger og årstider. 

Lysegrå CMYK: C=0, M=0,  Y=0, K=20
Lysegrå rGB: r=209, G= 211, B=212

Lysegrønn CMYK: C=40, M=0,  Y=80, K=0
Lysegrønn rGB: r=163, G= 207, B=98

Grønn CMYK: C=40, M=0,  Y=80, K=35
Grønn rGB: r=113, G= 147, B=69

rød CMYK: C=15, M=80,  Y=80, K=0
rød rGB: r=212, G= 88, B=68

Blå CMYK: C=80, M=70,  Y=0, K=20
rød rGB: r=62, G= 77, B=143Side 5
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4.0 oM PaPIR
Brevark:
Konvolutter :
Visittkort:
Brosjyrer :
Plakater :
Kort:
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5.0 oM FontER
Gill Sans regular, light og bold benyttes i alt skriftlig materiale.
I logoen brukes Gill Sans versaler (store bokstaver). Navnet Momentum i regular tykkelse og 
underteksten i light utgaven.
På malene til brevark og andre postaler brukes samme font.

5.1 hvoRdan bRukE FontEnE
Brev:
Bruk Gill Sans regular på all tekst som skrives. Gjerne 12 pt, som gir en svært lettlest tekst.
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6.0 PoStalER
brEVMAL:

290 mm

30 mm 95 mm
logo

10 mm

15 mm

gill Sans regular 12 ptSide 8

Tilknyttet FFO
Æresmedlem:

Prinsesse Märtha Louise

Tlf:   40 00 43 60 
Faks: 40 00 43 61

Bank 9235.17.01406   
Org.nr. 985 823 413

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Postboks 49 Skøyen   
0212 Oslo

Momentum Innlandet
Tilknyttet FFO

Tlf:   40 00 43 60 
Faks: 40 00 43 61

Bank 9235.17.01406   
Org.nr. 985 823 413

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Postboks 49 Skøyen   
0212 Oslo

Marit Schjetne
Wolffsgate 5
0358 oslo

angÅEndE PRoFIlhÅndbokEn  1.mars 2012

hei Marit
Morsom å se at det går så fint med håndboken og fnfis ogms foif f dukt yjp. Nanf mor kld or vik 
lenh ler not magle plett øl jo blemge. Løph og kjod, gnekk samm plokterus fer mykkdokk lyrro 
gløfferak fnfis ogms, foif f dukt yjp nanf mor kld or vik lenh ler not magle, plett øl jo blemge løph 
og fnfis ogms foif f dukt yjp nanf mor, kld or vik lenh. Sler not magle plett øl jo blemge løph og fnfis 
ogms samm, plokterus fer mykkdokk lyrro, gløfferak fnfis ogms foif f dukt yjp nanf foif f dukt yjp 
nanf mor kld or vik lenh ler not, magle plett. Røl jo blemge, løph og fnfis ogms foif f dukt yjp nanf 
mor kld or vik lenh ler. not magle plett øl jo. Blemge samm plokterusp fer mykkdokk lyrro gløfferak 
fnfis ogms foif f dukt yjp nanf løph og fnfis ogms foif f dukt yjp nanf.  Ykl mor kld or, vik lenh ler not 
magle plett øl, jo blemge løphg.

Oig fnfis ogms foif f dukt yjpi nanfo, mor kld or vik lenh ler not. Smagle plett øl jo blemge løph og 
fnfis ogms foif, fø dukt yjp samm plokterus, fer mykkdokk lyrro. Lågløfferak fnfis ogms foif f dukt yjp 
nanf nanf mor kld or vik lenh ler not magle plett øl jo. Ablemge løph og fnfis ogms foif f dukt yjp 
nanf mor kild. Pår vik lenh ler not magle plett øl jok, blemge løph samm plokterus fer, mykkdokk 
lyrro gløfferak, fnfis ogms foif f dukt yjp nanf

livsglad hilsen
Per ola nordmann 
per.Ola.Nordmann@momentum.nu
mob: 98 76 54 32

Momentum Innlandet
Tilknyttet FFO

Tlf:   40 00 43 60 
Faks: 40 00 43 61

Bank 9235.17.01406   
Org.nr. 985 823 413

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Postboks 49 Skøyen   
0212 Oslo



Side 9

KONVOLuTTEr:

C5  229 / 162 mm.
A uten vindu • 
B med vindu• 

C4  229 / 312 mm.

7 mm

Logo 105 mm 
under vindu 10 mm

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Informasjon til deg som er 
aMPutERt / PÅRøREndE

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu
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VISITTKOrT:
tosidig kort 90 / 50 mm
Felles side med logo, adresser og telefonnummer.
Tilpasset side  med navn, tittel og kontaktinfo

.

10 mm

guRI-Malla noRdMann
kasserer og Likemann

Tlf: 99 88 77 66

MoMEntuM
innlandet

guri.malla.nordmann@momentum.nu

hanS EMIl MøllER-hanSEn
Styreleder

Tlf: 90 18 38 10

MoMEntuM
HOVEDSTYrET

h-moelle@online.no

Tlf: 40 00 43 60
Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu
www.momentum.nu

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo
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6.1 tRYkkSAkeR SOM LAgeS etteR BehOv
EKSEMPEL På INVITASjON:
A5 FOrMAT TOSIDIG ELLEr FIrESIDIG ETTEr BEHOV 

Invitasjon
FotoutStIllIng

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET 
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Kjære alle medlemmer, venner og støttespillere.
Vi har gleden av å kunne invitere dere til en storslått
fotoutstilling, der våre egne medlemmer har bidratt
med både innlevelse og stort engasjement.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å besøke  
utstillingen. Inntektene går til Momentums arbeid med 
å spre livsglede til våre medlemmer. utstillingen åpnes 
den 23. Mars kl. 12. 00 av Momentums høye beskytter, 
Prinsesse Märtha Louise. Det serveres vin og fingermat.

FotoutStIllIng
 fredag 23. mars - søndag 8. april 2012

åpent kl. 12.00 - 20.00 hver dag
Karl johans gt 1, 0123 Oslo

vElkoMMEn
livsglad hilsen Momentum

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu
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EKSEMPEL På juLEKOrT:
A5 FOrMAT TOSIDIG 

Kjære alle medlemmer, venner og støttespillere.
I år er vi veldig fornøyd med å ha oppnådd en rekke 
målserninger. lenh ler not magle plett øl jo blemge. Løph 
og kjod, gnekk samm plokterus fer mykkdokk lyrro. 
Gløfferak fnfis ogms, foif f dukt yjp nanf mor kld or vik 
lenh ler not magle, plett øl jo blemge løph og fnfis ogms 
foif f dukt yjp nanf mor, kld or vik lenh. 
Sler not magle plett øl jo blemge løph og fnfis ogms 
samm, plokterus fer mykkdokk lyrro, gløfferak fnfis ogms 
foif f dukt yjp nanf foif f dukt yjp nanf mor kld or vik lenh 
ler not, magle plett.

røl jo blemge, løph og fnfis ogms foif f dukt yjp nanf mor 
kld or vik lenh ler. not magle plett øl jo. Blemge samm 
plokterusp fer mykkdokk lyrro gløfferak fnfis ogms foif f 
dukt yjp nanf løph og fnfis ogms foif f dukt yjp nanf.  Ykl 
mor kld or, vik lenh ler not mag plett øl, jo blemge løphg.

vi ønsker deg 
en riktig god jul og et godt nyttår!

livsglad hilsen Momentum

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Kjære alle medlemmer, venner og støttespillere.
I år er vi veldig fornøyd med å ha oppnådd en rekke 
målserninger. lenh ler not magle plett øl jo blemge. Løph 
og kjod, gnekk samm plokterus fer mykkdokk lyrro. 
Gløfferak fnfis ogms, foif f dukt yjp nanf mor kld or vik 
lenh ler not magle, plett øl jo blemge løph og fnfis ogms 
foif f dukt yjp nanf mor, kld or vik lenh. 
Sler not magle plett øl jo blemge løph og fnfis ogms 
samm, plokterus fer mykkdokk lyrro, gløfferak fnfis ogms 
foif f dukt yjp nanf foif f dukt yjp nanf mor kld or vik lenh 
ler not, magle plett.

røl jo blemge, løph og fnfis ogms foif f dukt yjp nanf mor 
kld or vik lenh ler. not magle plett øl jo. Blemge samm 
plokterusp fer mykkdokk lyrro gløfferak fnfis ogms foif f 
dukt yjp nanf løph og fnfis ogms foif f dukt yjp nanf.  Ykl 
mor kld or, vik lenh ler not mag plett øl, jo blemge løphg.

vi ønsker deg 
en riktig god jul og et godt nyttår!

livsglad hilsen Momentum

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Livsglad 
julEhIlSEn 2012

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET
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Livsglad 
julEhIlSEn 2012

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET
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EKSEMPEL PLAKATEr
A3 TIL DEG SOM Er...
50 / 70 CM FOrMAT  (FOTOuTSILLING)
STørrELSEN På PLAKATEN TILPASSES AV TrYKKErI

kontakt oSS
Momentum 

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Fotograf  Thorenfeldt

Til deg som er 
aMPutERt/ PÅRøREndE
Vi er mange amputerte og pårørende over hele landet som har erfaring og har 
lagt egen historie bak oss og er opptatt av å gjøre det beste ut av det. Vi står til 
disposisjon for en samtale på frivillig basis. Vi er kurset og har taushetsplikt. Enten 
du selv er amputert eller er pårørende til en som er det, eller arbeider i helse-
vesenet som lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediin-
geniør og lignende: Ta kontakt for å avtale besøk på sykehus, rehabsenter, 
institusjon eller hjemme. Eller ring for en samtale per telefon.

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET 

vElkoMMEn
Momentum

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

Vi takker alle bidragsytere som har gjort 
denne utstillingen mulig. 
Fotografene Nils Nilsen og Kari Nordmann.
Alle egne medlemmer som har gitt av sin tid.
Galleri Påfugl for generøst utlån av lokale.
Catering as for nydelig servering.

Fotograf  Thorenfeldt

FotoutStIllIng
 fredag 23. mars - søndag 8. april 2012

åpent kl. 12.00 - 20.00 hver dag
Karl johans gt 1, 0123 Oslo

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET 
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EKSEMPEL BrOSjYrEOMSLAG
A5 FOrMAT STåENDE FOrSIDE, LIGGENDE INNHOLD

Til deg som er 
aMPutERt / PÅRøREndE

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET
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Momentum er en landsdekkende interesse / brukerorgan-
isasjon for amputerte og pårørende. 
Vår visjon er å spre livsglede og inspirere protesebrukere, 
pårørende og alle som arbeider med rehabilitering av 
amputerte til å gjøre det beste ut av situasjonen, være posi-
tive og spille sine kort best mulig. 
Foreningen ble stiftet 1996 og jobber med informasjonsar-
beid, arrangementer (kurs temakvelder) likemannstjeneste 
og lobbyvirksomhet. Her er det sikkert mye mer å si, det er 
bare å bestemme seg for hva en vil si slik at en oppnår å nå 
frem med sitt budskap
Vårt medlemsblad; Livsglede, kommer ut 4 ganger årlig.

VI HåPEr Du TAr KONTAKT 

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61

info@momentum.nu 
www.momentum.nu

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET



lIvSglEdE

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET
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EKSEMPEL BrOSjYrEFOrSIDEr
A5 FOrMAT
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gI noE tIlbakE

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET 
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Informasjon om 
FantoMSMERtER

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET
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Side 16

7.0 PoWERPoIntPRESEntaSjonER
EKSEMPEL

PRESEntaSjon
punkt nr 1• 
ETTErFøLGES AV 2• 
deretter 3• 
Så KOMMEr 4• 
KANSKjE EN Nr. 5• 
ETTErHVErT Nr 6• 

OG TIL SLuTT Er DET 7• 

InnholdEt
Punkt nR 1
FOr OSS Er DET VIKTIG å 
OrIENTErE OM VårE NYE 
SATSNINGSOMråDEr . 
MåLET Er AT DISSE...

InSPIRaSjon

dEnnE PRESEntaSjonEn ER MEnt 
Å FoRMIdlE og InSPIRERE... 
vEd Å  SPRE dEttE budSkaPEt 
hÅPER vI at FlERE....

DET Er BEDrE å TENNE ET LYS ENN å FOrBANNE MørKET



Side 17

9.0 E-PoStSIgnatuR
EKSEMPEL:

Signaturen kan bestå av navn, tittel, kontaktinfo og logo.
SLIK Gjør Du:
For å sette opp en ny epostsignatur går du inn i outlook.
Klikk på verktøy i toppmenyen og alternativer.
Finn fanen e-postformat og velg signaturer.
Lag ny signatur og bruk avansert redigering. Velg font: Gill Sans regular. 14 pt. for Livsglad hilsen, 12 pt for resten.For 
momentums kontaktinformasjon velger du samme font 10 pt. Lightversonen.
Sett farge: sort. Velg så din nye signatur for nye meldinger.
Logoen lastes inn som en jpg eller pdf fil. 

livsglad hilsen
dr. nils-odd tønnevold
Styreleder
tlf: 92 20 16 20

Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60 Faks: 40 00 43 61
info@momentum.nu 
www.momentum.nu




