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ONECO PROFILHÅNDBOK | INTRODUKSJON

INTRODUKSJON

Denne profilhåndboken gir retningslinjer for hvordan 
OneCo sin logo og profilelementer skal benyttes. 
Det er viktig at dette gjøres korrekt slik at OneCo 
sin profil fortsatt kan fremstå profesjonell og være 
lett gjenkjennelig, uavhengig av profileringskanal og 
produsent.

Det er utviklet en rekke maler til trykksaker. Disse skal 
være vedlagt på DVD.

Filer kan lastes ned på: 
https://oneco.no/om/media-og-profil/ 

Spørsmål angående bruk av profilhåndboken
kan rettes til:

Martin Viste
Tlf: +47 977 86 801
E-post: martin@borondi.no, Kristiansand
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ONECO PROFILHÅNDBOK | LOGO

LOGO

OneCo sin logo består av:
Grafisk symbol + skriftsnittet OneCo  
(+ datterselskap) 

Det grafiske symbolet består av bokstavene O og 
C satt sammen til et sammenhengende symbol. 
Sirkelen symboliserer en helhet, og halvsirkelen 
symboliserer en åpenhet og at selskapet strekker 
seg fremover. Figurelementet i sin helhet kan også 
assosieres med et verktøy, starten på et kjede, 
eller en nøkkel.

Logoen skal kun brukes i den form som vist her 
og ikke endres på noen som helst måte, hverken i 
form eller farge.

Registrert varemerke ® kan kun brukes ved standard / 3D logo, ikke i kombinasjon med datterselskap / produkt.

Det finnes to versjoner av logoen; standard og 3D. 
Standardversjonen og 3D versjonen er likestilte. Det 
anbefales å bruke standardversjonen i trykksaker 
og på tekstiler, og 3D versjonen på flater der 
fargegraderingen kommer tydelig frem (digitale 
produksjoner, blanke overflater, rollups og bildekor).

Navn på datterselskap / produkt skal skrives med 
stor forbokstav i fonten Arial, plassert venstretangert 
under OneCo. Navnet på datterselskap skal være 
skrevet i samme farge som OneCo (hovedsaklig 
sort, men hvit dersom det skal plasseres på mørk 
bakgrunn).

LOGO

 | 

3D

Solutions

4
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ONECO PROFILHÅNDBOK | LOGO - PLASSERING

LOGO - PLASSERING

STANDARD 

Logoen skal brukes i originalversjonen, som 
består av fargene lilla og sort, så langt det er 
mulig. Bakgrunnen skal være hvit eller helt lys, 
fortrinnsvis hvit. Dersom bakgrunnen må være 
mørk, skal man benytte helt hvit logo.

For at ikke logoen skal forstyrres av andre 
elementer, er det viktig at det er en avstands-
margin rundt logoen.
Følg målene for at dette skal bli korrekt.

STANDARD

logo. 

For at ikke logoen skal forstyrres av andre 
elementer, er det viktig at det er en avstands-
margin rundt logoen. 
Følg målene for at dette skal bli korrekt. 

LOGO - PLASSERING

 | 
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LOGO - VARIANTER

SORT/HVITT

Hele logoen skal da være enten sort eller hvit, og 
plasseres på negativ bakgrunn.

BAKGRUNN

Bakgrunnen skal være hvit (eller lyse grå) med 
standard fargelogo, eller svart/lilla med hvit 
logo. Logoen skal ikke plasseres på andre 
bakgrunnsfarger.

NAVNET I TEKSTER

I tekster skrives navnet alltid slik: OneCo, med stor 
O og stor C. Fargen er den samme som i teksten 
for øvrig. Dersom navnet skal utheves gjøres dette 
med tykkere tekst, og ikke med annen farge.

Datterselskap skal skrives slik: OneCo Solutions, 
med enkelt mellomrom etter OneCo, og med stor 
forbokstav på navnet.

ONECO PROFILHÅNDBOK | LOGO - VARIANTER

SORT/HVITT

BAKGRUNN

Logoen skal 
ikke plasseres på andre bakgrunnsfarger.

NAVNET I TEKSTER

LOGO - VARIANTER

 | 

6

SORT/HVITT

BAKGRUNN

Logoen skal 
ikke plasseres på andre bakgrunnsfarger.

NAVNET I TEKSTER

LOGO - VARIANTER

 | 

6
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LOGO - PROFILERING

FORMAT

Hele logoen skal være med på profileringsmateriellet. 
Det vil si: symbolet + OneCo
Det finnes 2 fargevarianter:
- Standard logo på hvit bakgrunn
- Hvit logo på lilla bakgrunn

Logoen må ikke plasseres på annen 
bakgrunnsfarge. Husk også at det skal være luft rundt 
logoen slik at den ikke plasseres helt ut i kantene.

Dersom det ikke er mulig med farger, skal det benyttes 
sort logo på hvit bakgrunn, eller hvit logo på sort 
bakgrunn.

ONECO PROFILHÅNDBOK | LOGO - PROFILERING

FORMAT

Logoen må ikke plasseres på annen 
bakgrunnsfarge.

LOGO - PROFILERING

 | 

UNNTAK
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ONECO PROFILHÅNDBOK | FARGER

FARGER

Farger er viktig i profilering. OneCo har sin egen 
lilla farge som skal komme tydelig frem i alt av 
profileringsmateriell. Farger gjengis ulikt på skjerm, 
print og trykk. Ulike lysforhold og printmateriell 
påvirker også resultatet.

Fargen lilla assosieres ofte med kongelighet, noe 
verdifullt, og er en sofistikert farge. Sort assosieres 
ofte med styrke og autoritet. Kombinasjonen av 
disse to fargene symboliserer OneCo sin seriøsitet 
og styrke.

Dersom det er behov for variasjon, kan det benyttes
ulike graderinger av de to profilfargene 
Hovedfargene skal da være de dominerende.

CMYK/PMS benyttes til print/trykk/foliering.

RGB benyttes til digitale enheter. Logoen skal 
benyttes i bildeformatene SVG, JPG, GIF eller PNG.

HEX benyttes som fargekode på web.

-

-
tet. 

-

CMYK/PMS

RGB

HEX

FARGER

 | 

CMYK: 60 100 15 20

RGB: 109 29 108

HEX: #6D1D6C

PMS: 519

80%           60%           40%           20%

CMYK: 0 0 0 100

RGB: 0 0 0

HEX: #000000

80%           60%           40%           20%
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TYPOGRAFI

Arial er OneCo sin hverdagsfont, og skal benyttes til kontortrykksaker og i 
digitale medier. Dette er en standard sans-serif font som er lettlest, samt at 
den er forhåndsinstallert på alle datamaskiner. På den måten er man sikker 
på at all tekst vises likt for alle.

I mer eksklusive trykksaker som kataloger, annonser og flyers, kan man 
også benytte Helvetica eller Helvetica Neue Condensed, istedenfor Arial.

I dokumenter med mye tekst, som for eksempel årsrapporter, skal man 
benytte fonten Garamond. Dette er en serif-font som gjør det enklere å 
lese større mengder tekst. Man kan gjerne benytte Helvetica eller Arial i 
overskrifter for å variere skriftsnittet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ONECO PROFILHÅNDBOK | TYPOGRAFI

ARIAL REGULAR:

HELVETICA LIGHT:

GARAMOND REGULAR:

ARIAL BOLD:

HELVETICA REGULAR:

GARAMOND BOLD:

HELVETICA BOLD:

GARAMOND ITALIC:
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KONVOLUTTER

Konvoluttene er designet i henhold til Posten 
sine retningslinjer for maskinsortering. Standard 
OneCo-logo skal alltid plasseres oppe til venstre. 
Det er ikke obligatorisk å ha med adresse.

STØRRELSER

E65  110 x 220 mm
C5  162 x 229 mm
EC4  229 x 312 mm
C4  229 x 324 mm
B4  250 x 353 mm

LOGO

46 mm i bredde, standard fargeversjon.

PLASSERING

C5/EC4/C4/B4:  15 mm fra topp, 15 mm fra venstre
E65:   10 mm fra topp, 15 mm fra venstre

ADRESSE

Dersom det skal benyttes returadresse på 
konvolutten skal denne skrives med fonten Arial 
8 pt, og med 10 pt linjeavstand. Teksten skal 
tangere med OneCo i logoen. Eksempel på korrekt 
adresseoppsett:

ONECO PROFILHÅNDBOK | KONVOLUTTER

STØRRELSER

E65
C5
EC4
C4
B4

LOGO

PLASSERING

C5/EC4/C4/B4:
E65:

ADRESSE

   NO-
   www.oneco.no

KONVOLUTTER

 | 

C5:

E65:

EC4:

10

STØRRELSER

E65
C5
EC4
C4
B4

LOGO

PLASSERING

C5/EC4/C4/B4:
E65:

ADRESSE

   NO-
   www.oneco.no

KONVOLUTTER

 | 

C5:

E65:

EC4:
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BREVARK

VISITTKORT

Det skal brukes Arial 10 pt, med linjeavstand på 
14 pt, som standardskrift i brevark. Logo, med 
tilhørende kontaktinformasjon, skal plasseres oppe 
i høyre hjørne. Her skal det benyttes Arial 8 pt, med 
linjeavstand 10 pt, og teksten skal tangere med 
OneCo.

LOGO

46 mm i bredde, standard fargeversjon.

PLASSERING

Logo: 25 mm fra topp
Tekst:  Tangerer horisontalt med adressen i logoen
Marg: På begge sider av dokumentet, 20 mm

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å 
midtstille logoen.

Det skal brukes Arial 7 pt, med linjeavstand på 10 pt, 
som standardskrift. Navn på person skrives med Arial 
Bold 9 pt, linjeavstand 12 pt. Tittel/stilling skal skrives 
i Italic 7 pt, linjeavstand 10 pt.
Logo plasseres oppe til venstre på kortets fremside.

Baksiden skal kun bestå av sentrert logo

STØRRELSER

Kort: 85 mm x 55 mm
Logo: 46 mm bred, standard fargeversjon (forside)
63 mm bred, standard fargeversjon (bakside)
Marg: Topp/bunn: 6 mm, venstre/høyre: 8 mm

ONECO PROFILHÅNDBOK | BREVARK & VISITTKORT 

LOGO

PLASSERING

Logo:
Tekst:
Marg:

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å 
midtstille logoen.

BREVARK

 | 

Baksiden skal kun bestå av sentrert logo

STØRRELSER

Kort:
Logo:

Marg:

VISITTKORT

11

LOGO

PLASSERING

Logo:
Tekst:
Marg:

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å 
midtstille logoen.

BREVARK

 | 

Baksiden skal kun bestå av sentrert logo

STØRRELSER

Kort:
Logo:

Marg:

VISITTKORT

11
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BILDER

Bilder har ofte en større påvirkning enn tekst, så 
det er viktig at man benytter bilder av god teknisk 
kvalitet. Bildene skal ha som hovedoppgave å 
illustrere den daglige aktiviteten i OneCo på en 
seriøs, realistisk og profesjonell måte. Bildene kan 
gjerne arrangeres dersom dette gjør det enklere å 
få riktig lyssetting og for å gjøre bildene så bra som 

mulig, men resultatet skal være naturlig.
Det er viktig at alle bilder av personer og utstyr
inneholder naturlig plassering av OneCo sin logo.

Alle bilder som benyttes i profilering og på web skal 
ha et fargeskjær av profilens lilla farge. Dette skal 
bidra til umiddelbar assosiering med OneCo.

ONECO PROFILHÅNDBOK | BILDER

EKSEMPLER PÅ GODE BILDER
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FORSIDE

UNDERSIDE

ONECO PROFILHÅNDBOK | POWERPOINT

POWERPOINT

Det skal benyttes samme oppsett på alle OneCo 
sine presentasjoner. Det skal benyttes Arial på 
alt av tekst. Forsiden skal være enkel, og vise 
bedriftens virkeområde via bilder

Undersider skal være rene, med sort tekst. På 
bunnen finner man logo og en kontraststripe med 
OneCo sin profilfarge.
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NETTSIDE

OneCo sin nettside skal fremstå profesjonell og 
seriøs, med en oversiktlig forside og navigasjon. 
Nettsiden skal være tilpasset en skjermbredde som 
tar hensyn til også de med mindre skjermer. Alt 
tekstinnhold skal ligge i klartekst. Ønsker man ulike 
effekter, skal man benytte teknikker som ikke krever 
plugins, som for eksempel jQuery eller lignende 
biblioteker. Dette sikrer at nettsiden kan vises på 

ulike enheter uten tilleggsprogramvare.
Nettsiden skal inneholde en oversiktlig navigasjons-
meny som hjelper brukeren videre til de ulike hoved-
kategoriene. Forsiden skal via illustrerende bilder 
gi en rask assosiasjon av hva OneCo driver med. 
På forsiden skal det i tillegg være en oversikt over 
siste aktuelle saker. Det er viktig at man benytter likt 
oppsett på alle undersidene, med tanke på fonter og 
bildestørrelser.

ONECO PROFILHÅNDBOK | NETTSIDE
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ONECO PROFILHÅNDBOK | ARBEIDSKLÆR

ARBEIDSKLÆR

OneCo sin logo skal komme tydelig frem på arbeidsklær 
og utstyr. Det skal benyttes hvit logo på mørk bakgrunn, 
og sort logo på lys bakgrunn. På hjelmer kan man benytte 
fargeversjon av vertikal logo.
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KJØRETØY
Logo skal være tydelig 
lesbar fra alle kjøretøyets 
sider. I tillegg kan det 
være hensiktsmessig 
med nettadresse, 
telefonnummer og 
oversikt over tjenester.

Pass på riktig logobruk, 
avhengig av bilens
bakgrunnsfarge  
(side 6).

ONECO PROFILHÅNDBOK | KJØRETØY

www.oneco.no

www.oneco.no

www.oneco.no
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KJØRETØY

ONECO PROFILHÅNDBOK | KJØRETØY

www.oneco.no

www.oneco.no

www.oneco.no
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KJØRETØY

ONECO PROFILHÅNDBOK | KJØRETØY

www.oneco.no

www.oneco.no

www.oneco.no
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KJØRETØY

ONECO PROFILHÅNDBOK | KJØRETØY

www.oneco.no

www.oneco.no

www.oneco.no
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KJØRETØY

ONECO PROFILHÅNDBOK | KJØRETØY

www.oneco.no

www.oneco.no

www.oneco.no
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Linseskilt i størrelse 100mm x 28mm
Plasseres oppe i venstre hjørne på 
utsiden av tavledøren.

Tavlens ”Vognkort”
Plasseres på innsiden av tavledør. Fortrinnsvis venstre dør.

ONECO PROFILHÅNDBOK | UTSTYR

UTSTYR

Ved merking av utstyr skal kun den originale OneCo 
logoen benyttes (uten navn på datterselskap). 

Symbolet i logoen skal være tydelig på alle enheter. 
Som hovedregel skal det plasseres nede i venstre 
hjørnet, rotert 45 grader. I tillegg skal hele logoen 
plasseres en annet strategisk plass på utstyret.

Fargen avhenger av bakgrunnen.
Størst mulig kontrast.


