Profilprogram for Kristiansund kommune

Byvåpen i farger
Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen
«I medvind uansett vær»

Byvåpen i sort/hvitt
Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen
«I medvind uansett vær»

PMS Cyan

Svart

Hvit på blå bunn

Hvit på sort bunn

Vignett
Vignetten er inspirert av viktige elementer for vår kommune: HAV, OLJE, FISK, KULTUR,
TRADISJON, VERDIER, VÆR og sammen med kommunevåpenet utgjør dette den grafiske
profilen til Kristiansund kommune.
Plasseres alltid nederst i formatet.

HOVEDFARGER
PMS Cyan CMYK: 100/0/0/0

Gul (Pantone Yellow) CMYK: 0/10/100/0

Sort

TILLEGGSFARGER
PMS 301 CMYK: 100/46/5/18 RGB:5,8/27,4/50,4

PMS 582 CMYK: 22/9/100/39 RGB: 47,2/49,2/3

PMS 676 CMYK: 9/100/12/32 RGB: 58,2/1,2/29,7

PMS 718 CMYK: 0/65/100/4 RGB: 95,5/33,2/3,8

Farger
Hovedfargene definert ovenfor er de fargene som alltid skal brukes i
kommunevåpenet og vignetten.
Tilleggsfargene brukes når det er behov for å supplere hovedfargene i
forbindelse med evnt brosjyrematriell, flagg etc.
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Fonter
VERDANA er valgt som hovedfont for Kristiansund kommune.
Den skal brukes i alle sammenhenger både på papir og skjerm.
Verdanafamilien finnes i Regular, Italic, Bold og Bold Italic.
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Konvolutter
Konvoluttene trykkes med kommunevåpenet øverst i venstre hjørne.
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Postadresse:
Rådhuset, Kaibakken 2
6509 Kristiansund

Besøksadresse:
Rådhuset, Kaibakken 2
6500 Kristiansund

Telefon: 71 57 40 00
Telefax: 71 57 43 50
postmottak@kristiansund.kommune.no

15 mm

Brevarkmal i Word
På brevarket skal alltid kommunevåpenet plasseres øverst til venstre.
Str. 60 mm. Plasseres 15 mm fra øvre og venstre kant.
Vignetten plasseres over opplysningene nederst på arket. 15 mm fra
venstre side. Teksten settes i Verdana 6 p.

www.kristiansund.kommune.no
Bankkonto: 6365 05 66000
Org. nr. NO 945 281 871 MVA
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Kulturenheten
15 mm

Postadresse:
Rådhuset, Kaibakken 2
6509 Kristiansund

Besøksadresse:
Kongens Plass 2
6500 Kristiansund

Telefon: 71 57 40 00
Telefax: 71 57 43 50
postmottak@kristiansund.kommune.no

15 mm

Brevarkmal i Word - etat
De ulike etatene som skal ha egne brevark ser slik ut. Navnet på etaten
plasseres nederst i venstre hjørne, over den blå streken.
Skriftstørrelse:
Verdana Bold, 9 punkt.
Kontaktinformasjon plasseres under.

www.kristiansund.kommune.no
Bankkonto: 6365 05 66000
Org. nr. NO 945 281 871 MVA
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PETTER INGEBERG
Informasjonssjef
Kristiansund Rådhus, postboks 178, 6501 Kristiansund
Tlf. dir: 71 57 40 71, mob: 91 58 20 43
E-post: petter.ingeberg@kristiansundkommune.no
www.kristiansund.kommune.no
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Visittkort
Visittkortet skal være 9x5 cm og i liggende format. Kommunevåpenet
plasseres øverst i venstre hjørne og vignetten skal ligge nede i formatet.
Skriftstørrelse:
Navn: Verdana Bold 6 p
Adresse: Verdana 6 p
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Saksbehandler
Kristiansund kommune søker dataingeniører til en
kommune som er i vekst og fremgang Krirekke
spennende og utfordrende prosjekter.spennende
og utfordrende prosjekter. landegrenser.Vi trenger
deg som er nytekende, eknologist interessert og
som kan skape godt sammarbeid på tvers av landegrenser.stiansund i Norge og internasjonalt har
en rekke spennende og utfordrende
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For informasjon om stillingen ta kontakt med
Informasjonssjef Petter Ingeberg
Tlf: 71 57 40 71

5 mm

10 mm
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Saksbehandler

For informasjon om stillingen ta kontakt med
Informasjonssjef Petter Ingeberg
Tlf: 71 57 40 71
5 mm

Annonser s/hv
Kommunevåpenet oppe til venstre, vignetten nede. Vignetten må tilpasses
størrelsen på annonsen og stripen i vignetten går helt ut i formatet.
Skriftstørrelse:
Overskrifter i Verdana Bold 18 punkt
Brødtekst i Verdana 9/12,5 punkt
Ramme: 0,5 pkt.
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Kristiansund kommune søker dataingeniører til en kommune som er i vekst og fremgang Krirekke spennende og utfordrende prosjekter.spennende og utfordrende prosjek

10 mm
10 mm

Saksbehandler

10 mm

For informasjon om stillingen ta kontakt med
informasjonssjef
Petter Ingeberg
Tlf 22 34 55 66

5 mm

Kristiansund kommune søker dataingeniører til en kommune som er i vekst og fremgang Krirekke spennende
og utfordrende prosjekter.spennende og utfordrende
prosjekter. landegrenser.Vi trenger deg som er nytekende, eknologist interessert og som kan skape godt
sammarbeid på tvers av landegrenser.stiansund i Norge
og internasjonalt har en rekke spennende og utfordrende prosjekter.spennende og utfordrende prosjekter.
landegrenser.Vi trenger deg som er nytekende, eknologist interessert og som kan skape godt sammarbeid på
tvers av landegrenser.
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Saksbehandler

10 mm

For informasjon om stillingen ta kontakt med
Informasjonssjef Petter Ingeberg
Tlf: 71 57 40 71
5 mm

Annonser farger
Kommunevåpenet oppe til venstre, vignetten nede. Vignetten må tilpasses
størrelsen på annonsen og stripen i vignetten går helt ut i formatet. Hvis
man ønsker en 1-spalte annonse bør utsnitt av vignetten kunne brukes som
vist her.
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Kristiansund kommune søker dataingeniører til en kommune som er i vekst og fremgang Krirekke spennende og utfordrende prosjekter.spennende og utfordrende prosjek
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Dokumenter/forsider
Kommunevåpenet skal stå øverst i venstre hjørne, 15 mm fra kanten oppe
og til venstre. Vignetten plasseres nede sammen med tittelfeltet, 15 mm fra
kantene.
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Oppvekstmiljøet på Nordlandet
2007-2100

Forside Verdana bold 40 punkt

Samarbeid • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Overskrift i Verdana bold 32 punkt
• Tekst i Verdana 18 punkt
• Pass på at det ikke blir for mye tekst
• Stikkord er ofte nok
• Ha heller et manus ved siden av
• Som du kan se i

1

Samarbeid • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Powerpointmal
Kommunevåpenet plasseres øverst i venstre hjørne. Nederst settes
vignetten i negativt, i et felt 100% Cyan med SNOR-verdiene implementert
Skriftstørrelser side 1: Verdana 40 punkt
Påfølgende sider: Overskrift: Verdana Bold 32 punkt
Tekst/punkter: Verdana 18 punkt

