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Innledning

Formål
Formålet med en grafisk profil og disse retningslinjer er å ivareta, videreutvikle og
profesjonalisere Demokratenes kommunikasjon og identitet. Vår overordnede målsetting er
at partiet skal se helhetlig og likt ut fra alle organisasjonsledd over hele landet.



Vår visuelle kommunikasjon skal være med å underbygge våre kjernesaker og slagord som
er: Norge Først! Det skal gå som en rød tråd gjennom alt vi gjør.  Det er avgjørende for å
skape en gjenkjennelighet og merkevare at det visuelle uttrykket er likt og derved i henhold
til disse retningslinjer. Det er avgjørende at disse retningslinjer følges.

Grafiske retningslinjer
Disse retningslinjer skal være en verktøykasse for alle som jobber med partiets identitet.
Hensikten er å fremstå helhetlig og samlet i alle sammenhenger både internt og eksternt.

Du finner nettbaserte maler, grafiske elementer og maler til bildeprogrammer på vår side for
markedsmateriell. Du kan sende denne profilhåndboken til et grafisk byrå, eller benytte
elementene selv om du har nødvendig programvare og kompetanse. Vi ønsker at det skal
være enkelt å benytte håndboken, om du er ansatt, tillitsvalgt eller frivillig.

Alle spørsmål i forbindelse med denne håndboken rettes til grafisk@demokratene.no
Sammen har vi et ansvar for at Demokratene er godt synlig og lett gjenkjennelig i alle
kanaler og flater.



Logo

Utforming
Flammen med teksten “Demokratene Norge Først” i hovedfargene rødt, hvitt, og blått utgjør
logoen og skal normalt brukes i sin helhet når annet ikke er spesifisert. I negativ utgave
benyttes flammen med hvit kant og hvit tekst. Logo med lokal- eller fylkeslagenes navn
brukes røde linjer, slik som anvist, når navnet er lite. Ellers skaleres navnet til
“Demokratenes” lengde slik som vist. Ved skalering flyttes de røde strekene til å være i
senter av teksten.

Undertekstene med slagord eller navn på lokal- og fylkeslag skal maksimalt ha 60%
skriftstørrelse av hovedteksten “Demokratene”.

HOVEDLOGO: LOGOSYMBOL:

SEKUNDÆRLOGO: SEKUNDÆRLOGO SHORT/HVIT:

LOGO LOKAL- OG FYLKESLAG: LOGO LOKAL- OG FYLKESLAG:



Hovedlogo er stående med teksten under. Teksten er en justert versjon av Roboto Medium
som er strukket i høyden.

Sikker marg
Stående og liggende logo skal ha en sikker marg på minimum 50% av flammens bredde på
alle sider. Dette gjelder også for logosymbolet flammen. I denne margsonen skal der ikke
være andre elementer. Unntaket er nå logoen legges med transparent grunn over bilder.
Man må da passe på at bildet skaper nok kontrast til logoen.



Farger
Hovedfarge for tekster er sort.

Fonter
Demokratene logo font: Roboto Bold vertikalt
strukket
Generell tekst font ellers: Arial



Dekorelementer

Ikoner

Bunnbølge, topplinje og delelinje

Delelinjen benyttes som diskre skille og delelinje for elementer på headere eller i foldere.

Listepunkter (Bulletpoints)
Brukes ved lister i stedet for sirkel.



Facebook: Demokratenes offisielle sider

Profilbilde
Som profilbilde på Facebook sine offisielle sider benyttes flammen med Demokratene under
og ---Norge Først!---  kvadratisk størrelse på 500 x 500 px slik at hele flammen og teksten
vises.

Sidenavn
Sidens navn skal begynne med Demokratene umiddelbart etterfulgt av Fylkes-eller
lokallagets navn. Preposisjoner som i, på eller andre skal ikke brukes!

Header for sider til lokal- og fylkeslagene
Header for FB sider til lokal- og fylkeslag bygges opp etter følgende mal. ¼ del til venstre i
grått felt inneholder navn og kontaktinformasjon. Resterende ¾ del deles opp i ⅔ del med
tekstuell informasjon for hva det gjelder og siste ⅓ med bilder slik som vist nedenfor.
Størrelsene og rekkefølgen for bilder og tekst kan ombyttes, men kontaktinformasjonen skal
ligge fast.



Bildets størrelse skal være 1150 x 430 px

Sidens profilbilde
Sidens profilbilde SKAL være Demokratene logo med flammen over i farger.

Sideinformasjon om-delen
Administrators epost og telefon nr skal være oppgitt på siden. Siden skal kategoriseres som
Politisk parti.

Facebook offisielle politiker sider

Profilringer
Både for politikere og medlemmer av Demokratene er det laget et sett med profilringer med
felles identitet og gjenkjennelseseffekt.Der er laget tre varianter slik at folk kan velge den de
synes passer best for seg.

Vi har laget et automatisk system for å velge ring og laste opp bilde som man så justerer og
setter inn i ringen. Deretter laster man ned et ferdig bilde med ringen som så kan lastes opp
på Facebook.Her er link til systemet: https://demokratene.org/rammeapp/profile_framer.php

https://demokratene.org/rammeapp/profile_framer.php


Profilbilde
Som profilbilde på Facebook sine offisielle politiker-sider benyttes nærbilde av hodet i
kvadratisk størrelse på 500 x 500 px i en Demokratene ring med ønsket slagord. Ønskes der
nye slagord så kan det sendes inn til grafisk ansvarlig ved grafisk@demokratene.no som
deretter formidler det til designgruppen.

Sidenavn
Sidenavnet skal være politikerens navn etterfulgt av komma og Demokratene. Eksempelvis
slik som vist på bildet av Side-profilen til Geir Ugland Jacobsen, Demokratene.

Side header for politiker
Når header bildet er fylt ut etter instruksjoner fra dette eksemplet vil det bli både pent og
harmonisk og i tråd med designprofilen. Det skal brukes et profesjonelt bilde som
hovedbilde, så kan du velge et mer uformelt bilde i profilringen din

mailto:grafisk@demokratene.no


Det skal benyttes header med ⅕ del til venstre med 5% grå hvorpå politiker bildet legges
oppå med transparent bakgrunn. Overkant hodet jevnt med overkant tekst og strukket ned
under rød bølge. Politiker navn skrives i Arial 53 Bold, verv i Arial 37 regular. Tekstfargene
skal være Hovedfarge sort. Bakgrunnen er hvit.

Deretter følger en rød separasjonslinje i senter mellom logo og bilde, samt politikerens
slagord i samme senter.

Som sidebilde benyttes Lav bunnbølge med logo på høyre siden samt smal blå topplinje.

Bildets størrelse skal være 1150 x 430 px



Brevark

Memes og FB annonser
Memes eller FB Annonser har samme format. De med dominerende bilder skal kun ha rød
og hvit bølge avgrenset mot 5% grå i topp og bunn. De med små bilder og hvor teksten er
dominerende skal har rød, hvit og blå bølge. Tekstene skal være sort. Nedenfor følger noen



eksempler.








