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Den norske dataforening kommuniserer med mange ulike målgrupper og gjennom en rekke 
ulike kanaler og �ater. Det er viktig at vi fremstår samlet, enhetlig og profesjonelt ovenfor våre 
medlemmer, samarbeidspartnere og interessenter. 

Den nye visuelle identiteten vår skal hjelpe oss å synliggjøre merkevaren Den norske datafore-
ningen enda bedre og kommunisere mer e�ektivt. Gjennom konsekvent og riktig bruk av vår 
pro�l bygger vi identitet, posisjon, gjenkjennelse og troverdighet mot våre interessenter. En 
samlet visuell identitet sørger for å styrke Den norske dataforeningen som avsender og sørger 
for at vi snakker med «en stemme» i alle kanaler. 

Vår visuelle identitet innebærer at logo, farger, fonter, bilder og gra�sk element skal brukes på 
en tydelig de�nert måte. Den visuelle identiteten vår er bygget rundt konseptet Samlingspunkt, 
som refererer til et sted er folk med forskjellig bakgrunn forenes rundt en felles interesse. 

Vi ønsker at den visuelle identiteten vår forvaltes og utvikles innenfor rammene som er gi� i 
denne designmanualen. Alle som skal gjøre endringer i en eller �ere av våre kommunikasjons-
�ater, er forpliktet til å følge retningslinjene. Designmanualen skal være et verktøy for ansa�e 
og samarbeidspartnere i arbeidet med å fremstå helhetlig og konsistent, og vi ønsker at vår 
gra�ske pro�l utvikles innenfor de rammene som er gi�. 

Hilsen
R. Christian Torp,
Generalsekretær



Visjon

Sammen utvikler vi den 
digitale fremtiden.



Posisjon

Di� kompetansene�verk i 
et digitalt Norge. 



Våre verdier

Åpne
Fremsynte 
Samarbeidende
Kompetente



Lø�e 1

Vi er produkt- og 
leverandørnøytrale 
og politisk nøytrale.



Lø�e 2

Vi samarbeider og 
bygger allianser.



Lø�e 3

Vi engasjerer ildsjeler 
og medlemmer.



Lø�e 4

Vi skal gi alle i Norge 
tilgang på IT kompetanse.



Tools



Logo

De�e er Den norske dataforeningens 
o�sielle logo.

Hovedlogoen vår er sa� sammen av 1 og 0 
som tilsammen blir D for data.

Navntrekket fremstår som en kodelinje og 
har ingen mellomrom mellom ordene. Vi er 
stolte av navnet vårt og den lange historien 
vi har i en bransje som stadig er i endring. Vi 
ønsker med den nye pro�len å fremstå som 
den kunnskapsrike, engasjerte og fremover-
lent foreningen vi er.

I alle våre kanaler skal logo og navntrekk 
beny�es som avsender. Vi skal ikke bruke 
“dataforeningen” som avsender. For å frem-
stå tydelig i alle sammenheng er det viktig at 
vårt navn “Den norske datforening” brukes 
konsekvent. 

Navntrekk og symbol kan varieres i stør-
relsesforhold. Eksempler og regler for de�e 
�nner du i denne manualen.



Logo på farge

Logoen �nnes i våre tre pro�lfarger.

Primært skal logo oppleves som rød. 

Valg av farge skal baseres på en gjennom-
tenkt vurdering av kontrasten mellom logo 
og bakgrunn. Målet skal alltid være å gjøre 
logoen så tydelig som mulig. 



Symbol på foto

Når symbol brukes på bilde er det viktig den 
blir sa� på en rolig bakgrunn slik at det blir 
god kontrast. 

Det er mulig å maske symbolet og se�e 
bildet inn. Her er det også viktig at man tar 
en vurdering av utsni� slik at symbolet 
kommer godt frem. Se eksempel på bruk 
under impelemteringer. 



Logo plassering



Logo safespace

“Safespace” betegner lu�en logoen trenger 
rundt seg for optimal balanse og synlighet. I 
de�e tilfellet skal logoen alltid ha minst 1 
gang sin egen bredde med lu�. 



Logo minstemål

minst: 3 cm minst: 3 cm

Logo må aldri skaleres under 3 cm bredde. 



Farger

Vår fargepale� gjenspeiler vår engasjement, 
kunnskap og tekniske fokus. 

Rødt for alle våre ildsjeler som lever og ånder for for-
midling av data, blå� for kunnskapen vi tilsammen be-
si�er og grå� som representant for hardware vi jobber 
mest med. 

Ildsjel rød pms 2026
C: 0, m: 74, y: 73, k: 0

R: 225, g: 93, b: 60

#E15D3C

Kunskapsrik blå pms 7470
C: 95, m: 59, y: 49, k: 49

R: 6, g: 60, b: 73

#063C49

Hardware grå pms cool gray 1
C: 10, m: 7, y: 8, k: 0

R: 233, g: 233, b: 233

#E9E9E9

Ildsjel rød Kunnskapsrik blå Hardware grå



50%

12,5%

12,5%

25%

Vår fargepale� gjenspeiler vår engasjement, 
kunnskap og tekniske fokus. 

Farger



Euclid circular B Regular

Typogra�  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed 

• Sikkerhet & Sårbarhet

• Odin 2018

• SikkerhetsSymposiet

• IT-kontraktsdagen

• Årets smartbyløsning

Euclid circular B 
Regular/Semibold

Vår nye typogra� er oppkalt e�er den greske 
matematikeren Euclid (300 f.kr). Han kalles 
geometriens far og er inspirasjonskilden til 
fonten vår, Euclide Circular B.

Fonten er modernistisk med monolinjære linjer 
som gir den en ren, funksjonell og lesbart u�rykk. 
Den er bygget med geometriens former i bånn, 
men har en detaljering i bokstavene som gir den 
et helt eget u�rykk. 



OI — skalerbart
mønster

I det skalerbare mønsteret må O og I står te�ere for lage 
penere utsni�/redusere lu�

Forhold:
marg = 3, 
kolonne = 4,
Gu�er = 1



OI — skalerbart
mønster

I det skalerbare mønsteret må O og I står 
te�ere for lage penere utsni�/redusere 
lu�



OI — skalerbart
mønster

I det skalerbare mønsteret må O og I står te�ere for lage 
penere utsni�/redusere lu�



tekst & bilde — Grid

Layout til tekst og bilde tilpasses for bedre leseropplev-
else.

Gu�er må være noe bredere.



tekst & bilde 
— Grid
Layout til tekst og bilde tilpasses for bedre 
leseropplevelse.

Gu�er må være noe bredere.



Grid — liggende
12-spalter

Tolvspalter grid må inkluderes til webdesign for å øke 
layout muligheter.

Kan også brukes til presentasjonsmaler

Marg, kolonner og gu�er har samme forhold som tekst/-
bilde layout



Foto

Foto er et viktig virkemiddel for å skape 
en sterk identitet. Dataforeningens bild-
estil deles i to - de redaksjonelle bildene 
som skal bidra til å fortelle historier og de 
mer pro�lerende bildene som brukes mer 
som dekorelementer. 

Bildestil er måten bildene fotograferes på 
(utsni�, fokus, dybdeskarphet), og skal 
visualisere og underbygge verdiene i den 
visuelle identiteten, og verdiene åpen, 
fremsynt,  samarbeidende og kompe-
tente. Bildene skal bygge opp under bud-
skapet som skal formidles. 

Stikkord for de redaksjonelle bildene er 
mennesker; ekte; varme; nærhet; relas-
joner; i si� miljø. Stikkord for fotokompo-
sisjonen naturlig, rene linjer; naturlig og 
varmt lys, ekte situasjoner. 

Stikkord for de mer pro�lerende bildene 
er sort/hvi� - fremsynthet, teknologi, 
rene linjer, mer abstrakte.



Implementering



Presentasjon



Presentasjon



Presentasjon



Brosjyre



Roll up



Plakat



Facebook



Epostsignatur



Co-branding



T-skjorte



Virkemidler



Plakat



Tote



Brand Story

De�nisjonen på Data er «det materielle grunnlaget for å overføre informasjon 
og kunnskap mellom mennesker ved kommunikasjon». Det beskriver godt Den 
norske dataforeningens hovedoppgave. Den nye logoen bruker to elementer 
som er kjernen i Data. Symbolet er sa� sammen av 1 og 0 og I O brukes i 
mønster for å minne om elementene som har skapt logoen. Navnetrekket er 
sa� opp som en kodelinje – uten mellomrom mellom ordene. Fargepale�en og 
fonten Euclid som er oppkalt e�er matematikeren Euclid, gir til sammen en 
tydelig og sterk stemme til Den norske Dataforening.




