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PROFILMANUAL GRAN KOMMUNE – V.06 2022 Tilbake til 
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fortegnelsen

INNLEDNING

FORORD Denne profilmanualen viser hvordan Gran Kommune skal fremstå visuelt;  
på nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor vi er synlige.

Vår visuelle kommunikasjon skal være med å underbygge Gran Kommune som 
inkluderende, stolt og nytenkende. Målet med manualen er å sikre at Gran Kommune skal 
fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler. Derfor er det nødvendig at retningslinjene 
følges.

Formålet med denne profilmanualen er å legge til rette de elementer som inngår  
i profilen til Gran Kommune. Videre vil den vise til noen enkle rammer for utforming  
av forskjellig type forretnings- og informasjonsmateriell.
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INNLEDNING

INNHOLD Du kan gå direkte til innholdet ved å trykke på knappene:

En profilmanual er ikke statisk, manualen endres etter hvert som nye elementer  
kommer til. Av den grunn merkes manualen med versjon og årstall.

1. LOGO 2. FARGER 3. SKRIFTER  4. GRAFIKK  5. MALER

Formålet med denne 
profilmanualen er å legge til  
rette elementene som inngår  
i profilen til Gran Kommune. 

Videre vil den vise noen enkle 
rammer for utforming av 
forskjellige typer forretnings-  
og informasjonsmateriell.
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LOGO- 
VARIANTER

Vertikal logo Kun våpenskjold

Horisontal logo, 2 linjerHorisontal logo, 1 linje

Det er laget fire logovarianter 
til Gran Kommune. Det skal til 
enhver tid benyttes den logoen 
som passer best til formatet og 
plattformen den skal brukes på.
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LOGOER – 
MINIMUM-
STØRRELSE

For å sikre logoens lesbarhet,  
skal den aldri gjengis i mindre  
størrelser enn de spesifiserte minste-
målene. Minstemålet skal ivaretas 
på alle digitale og trykte flater.

Trykte flater

Digitale flater

23 mm
Horisontal logo, 2 linjer

148 px, 150 dpi
Horisontal logo, 2 linjer

23 mm
Vertikal logo

148 px, 150 dpi
Vertikal logo

7 mm
Våpenskjold

148 px, 150 dpi
Våpenskjold

31 mm
Horisontal logo

165 px, 150 dpi
Horisontal logo
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LOGO PÅ 
BAKGRUNN
Logobruk på forskjellige  
bakgrunner
Gran Kommunes logo finnes  
i positiv, negativ og svart. 
Så sant det er mulig skal positiv 
eller negativ variant brukes.

Negativ logo brukes på rød eller andre mørke bakgrunner.

Positiv logo brukes på lyse bakgrunner.

Svart logo skal kun brukes på materiell der det kun trykkes i sort,  
samt i enkelte tilfeller der mange logoer presenteres sammen i kun en farge.
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BESKYTTET  
OMRÅDE
Beskyttet område
Det er viktig at logoen ikke kommer  
i konflikt med andre elementer. 
 
Beskyttet område definerer minste 
tillatte avstand til andre elementer  
på en flate, og er definert slik:
Over logo:  
1/2-deler av våpenskjoldbredden
Under logo:  
3/8-deler av våpenskjoldbredden 

Logo med tekst

Kun våpenskjold
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LOGO- 
SYMBOL

Regler for bruk
Det er viktig at logoen  brukes 
enhetlig og konsistent. 
 Proporsjonene er faste, hvilket 
vil si at logoen aldri skal strek-
kes i lengden eller  høyden, men 
 forstørres proporsjonalt.

Våpenskjoldet kan brukes alene 
der det ikke er hensiktsmessig  
å bruke hele logoen, f.eks. som 
profil bilde på sosiale medier.

Logosymbolet skal aldri gå ut  
av formatet, men alltid sees i sin 
helhet.
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Samlingen representerer  fargene 
som finnes i profilen til Gran 
Kommune. 

Primærfargene er valgt  
på bakgrunn av kommunens  
våpenskjold/logo

FARGER

FARGER

2

«VÅPENSKJOLD-RØD» 
PMS  179 C
CMYK 2/87/83/0
RGB  228/60/47
LAB  53/64/48
HEX #e43c2e

«VÅPENSKJOLD-GUL»
PMS  109 C
CMYK 1/18/91/0
RGB  254/208/21
LAB  86/6/83
HEX #fed015

«VARM JORD»
PMS  Warm Gray 9 C
CMYK 43/42/44/26
RGB  133/121/114
LAB  52/4/6
HEX #857972

«MORENE»
PMS Warm Grey 3 C
CMYK 27/24/28/5
RGB  191/183/176
LAB  75/2/5
HEX #BFB7B0
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Rødfargen brukes i selve våpen-
skjoldet, samt på viktige elementer 
i designet.

 

Gulfargen brukes i selve våpen-
skjoldet samt samt elementer  
i designet.  

Den varme mørke gråfargen 
brukes på logoteksten, tekst 
som skal være litt lettere, samt 
elementer i designet.  

Den lyse varme gråfargen 
brukes som bakgrunnsfarge og 
som tekstfarge når en ønsker en 
mykere kontrast på tekst som 
står på mørk bakgrunn 

Primærfarger
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Samlingen representerer  fargene 
som finnes i profilen til Gran 
Kommune. 

Det er opprettet fire sekundær-
farger. Fargene er hentet ut i fra 
Hadelands kulturlandskap.
Disse skal brukes for å skape 
nyanser og variasjoner i illustra-
sjoner, grafer, tabeller, bak-
grunner etc.

FARGER

FARGER

2

«NY VÅR»
PMS 7490 C
CMYK 62/22/84/5
RGB  112/152/75
LAB 59/-25/35
HEX #70984b

«VARM SOL»
PMS 151 C
CMYK 0/58/95/0
RGB  240/130/18
LAB  66/39/70
HEX #F08212

«RANDSFJORDEN»
PMS 7474 C
CMYK 84/33/38/18
RGB  11/116/130
LAB  44/-24/-16
HEX #0B7482

«KREATIV-LÅVE»
PMS 216 C
CMYK 33/93/39/38
RGB  129/34/71
LAB  30/42/1
HEX #812247

Sekundærfarger
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SKRIFTER

3

SKRIFT-
TYPER
Montserrat
Primærfonten heter Montserrat,  
og skal sørge for at Gran Kommune  
gjennom typografien får et tydelig  
og distinkt uttrykk.  
 
Fonten brukes i navnet  
«Gran Kommune» i logo. 

Fonten skal brukes i all
produksjon av profilbærende
materiale for Gran Kommune.

Den skal benyttes på nettsider,
i digitale flater som for eksempel
poster i sosiale medier, og i alt
trykket materiale som for eksempel
brosjyrer, annonser, plakater, flyere
og profilartikler.

Skrifttypen kan lastes ned hos Google Fonts:

Last ned Montserrat-familien

Montserrat-familien er tilgjengelig under åpen lisens hos Google, 
som gjør det mulig for alle å benytte den kostnadsfritt.

Montserrat-familien er en moderne 
font med et mykt uttrykk som  
formidler folkelighet og pålitelighet. 

Den er optimalisert for utskrift,  
nett og mobilgrensesnitt.

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
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3

SKRIFTER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå @!?&%”

Montserrat Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå @!?&%”

Montserrat Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå @!?&%”

Montserrat Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå @!?&%”

Montserrat Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå @!?&%”

Montserrat Light

SKRIFT-
SNITT
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SKRIFTER

3

Cormorant Garamond er en tidløs,  
tradisjonsbasert men likevell ny skrifttype 
som er utarbeidet fra gode gamle Garamond 
og tilpasset et noe mer generelt inntrykk.  
Fungerer godt på digitale medier.

SKRIFT-
TYPER
Cormorant Garamond
Sekundærfonten heter Cormorant 
Garamond.

Denne brukes hovedsakelig 
i sitater og uthevet skrift.

Fonten skal brukes i nesten all
produksjon av profilbærende
materiale for Gran Kommune.

Skrifttypen kan lastes ned hos Google Fonts:

Last ned Cormorant Garamond-familie

Cormorant-Garamond-familien er tilgjengelig under åpen lisens hos 
Google, som gjør det mulig for alle å benytte den kostnadsfritt.
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SKRIFTER

3

TYPOGRAFI 
– MENGDE-
TEKST

Mengdetekst Mengdetekst bør settes med: 
Montserrat Regular
Punktstørrelse 8–12 pkt
Linjeavstand 12–14 pkt (I Word: 1,15) *

* Montserrat har en litt tett automatisk linjeavstand.  
Den kan med fordel økes noe.

Gia voloreritium auda voluptam aut optati 
dolumque velitiorum si qui dolorum ati 
ullaborepera sercia sim que volupiet 
autemoluptae peleceria cum voloreium ad 
molorerorum, coria nobitat esecae. 

Axim faceatint, ideruntibusa sitatum nat 
vellist issintium eum fugia corendundis idit 
di vernate id ut lautatus aces qui beror aut 
earchitatae. Agnati odi dit qui qui remquodis 
rerum et eatum aperum nis reiciist doloreped 
ea dolut iumquasseque rerum ipsamus 
dollupi eneture nonseque voluptatiis 
seditatem labo. 

Vide ipiti resequo molum quiberum re eictur, 
sima volende mporumquo int fugitatem 
que simodicient placcabo. Tur? Quiamendae 
voluptat lacerem quist, samusci taeribus esto 
quis magnates solorum sitaquunt ut diciisit 
faccatem aut quostrum rem earibus. (8/12 pt)
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SKRIFTER

3

Søk moms
kompensasjon  
30 pkt.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om moms
kompensasjon fra Lotteri og stiftelsestilsynet. 12 pkt.

Planinnsyn – vedtatte planer  
og planer til høring 22 pkt.

Hva kan du bygge på din eiendom? Hvilke planer 
gjelder for ditt nabolag? Det er noe av det du kan 
finne gjennom planinnsyn. 8,8 pkt

TYPO-
GRAFISKE 
FORHOLD

Når Montserrat brukes som 
stikktittel, skal forholdene mellom 
overskrift være 2,5. 

Den skal altså være en 2,5 ganger 
mindre av størrelsen som brukes i 
overskrift.

Overskrifter kan gjerne være  
i semibold og profilfargen rød 
samt sekundærfarger. 
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SKRIFTER

3

abcdefghijklmnopgrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789!?«#$%&/()@

abcdefghijklmnopgrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789!?«#$%&/()@

abcdefghijklmnopgrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789!?«#$%&/()@

Verdana er erstatningsfont for MontserratERSTATNINGS-
FONT 1

I programmer der Montserrat ikke 
er mulig å velge, kan erstatnings-
fonten Verdana brukes.

Dette er en standard Office-font 
som skal finnes i de aller fleste 
programmer.

Verdana Bold

Verdana Regular

Verdana Regular italic
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SKRIFTER

3

ERSTATNINGS-
FONT 2 

I programmer der Cormorant  
Garamond ikke er mulig å velge, 
kan erstatningsfonten brukes.

Dette er en standard Office-font 
som skal finnes i de aller fleste 
programmer.

abcdefghijklmnopgrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789!?«#$%&/()@

abcdefghijklmnopgrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789!?«#$%&/()@

abcdefghijklmnopgrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789!?«#$%&/()@

Georgia er erstatningsfont for Cormorant Garamond

Georgia Bold

Georgia Regular

Georgia italic
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Som supplement til fotografier kan det benyttes 
illustrasjoner for pynt og vise hva Gran Kommune har 
å by på. Illustrasjonene skal være i en smal strek, og 
gi et moderne og hyggelig inntrykk. Artisti vil fort-
løpende designe illustrasjoner som ønskes. Dette  
faktureres etter våre timepriser.

Om det ønskes spesialdesignede illustrasjoner, 
 kontakt Artisti: design@artisti.no

ILLUSTRASJONER

4

ILLUSTRA-
SJONER

Illustrasjon som viser «hele Gran» • Landbruk  
• Industri og utdanning
• Kultur og natur (Granavollen og turstier)  
• Tettbebyggelse (sentrumer), bo- og handel  
• Randsfjorden (med naustet og ferga)  
• Grendeskole og småhusbebyggelse

Illustrasjonene finnes i fargene  
pms 7474, sort og hvit (negativ)
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Som supplement til fotografier kan 
det benyttes illustrasjoner for pynt 
og vise hva Gran Kommune har å by 
på. Illustrasjonene skal være i en smal 
strek, og gi et moderne og hyggelig 
inntrykk. Artisti vil fortløpende designe 
illustrasjoner som ønskes. Dette  
faktureres etter våre timepriser.

Om det ønskes spesialdesignede 
illustrasjoner, kontakt Artisti:  
design@artisti.no

ILLUSTRASJONER

4

ILLUSTRA-
SJONER

Illustrasjonen kan vises i sin helhet eller deles opp som her vises

Landbruk

Industri og utdanning

Grendeskole og småhusbebyggelse

Kultur og natur (Granavollen og turstier)

Tettbebyggelse (sentrumer), bo- og handel

Randsfjorden (med naustet og ferga)

Illustrasjonene finnes i fargene  
pms 7474, sort og hvit (negativ)
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Som supplement til fotografier kan 
det benyttes illustrasjoner for pynt og 
vise hva Hadeland har å by på. Illustra-
sjonene skal være i en smal strek, og gi 
et moderne og hyggelig inntrykk. Artisti 
vil fortløpende designe illustrasjoner 
som ønskes. Dette faktureres etter 
våre timepriser.

Om det ønskes spesialdesignede ikoner, 
kontakt Artisti: design@artisti.no

ILLUSTRASJONER

4

ILLUSTRA-
SJONER

Illustrasjonen kan vises i sin helhet eller deles opp som her vises

Landbruk

Tettbebyggelse (sentrumer), 
bo- og handel

Industri  
og utdanning

Randsfjorden  
(med naustet og ferga)

Kultur og natur

Grendeskole og  
småhusbebyggelse

Illustrasjonene finnes i fargene  
pms 7474, sort og hvit (negativ)
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Gran kommune satser på klarspråk.  
De har kalt språkarbeidet  
«Jøtt bra skrivi!». 
Målet er å forbedre språket i skriftlig 
kommunikasjon med innbyggerne.  
Det er en demokratisk rett å forstå 
informasjon fra det offentlige. 
Illustrasjonene til «Jøtt bra skrivi!»,  
skal underbygge og gi oppmerksomhet 
til satsingen. 

Om det ønskes spesiallagde 
 illustrasjoner, kontakt Artisti:  
design@artisti.no

ILLUSTRASJONER

4

LOGO
SPRÅKPROFIL

Jøtt bra logo Jøtt bra logo, lang

Jøtt bra «stempler»
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5

ID-KORT

Forside Eks bakside Eks bakside

Raus, proff  
og praktisk!

Raus, proff  
og praktisk!

Kine Therese  
Vik-Erstad

Kommunikasjonsrådgiver
Stab og støtte

MALER
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5

PPT-MAL

Forsideeksempel

Innsideeksempel

Innsideeksempel

Innsideeksempel

Hovedtittel til presentasjonen
Presentasjonens undertittel

Planer og prosjekter

• Utgangspunkt for planlegging

• Håndterbare arbeidspakker

• Grunnlaget for å estimere prosjekter

• Sørge for at du ikke glemmer

• Fordele ressurser

• Ta i bruk verktøy for brainstorming 

i prosjektteamet

0

1

2

3

4

5

6

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Diagramtittel

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

Bonde
– et hedersnavn 
for alle frie menn
Bonde, person som driver jordbruk som 

levevei. I norsk landbrukshistorie har en skilt 

mellom storbønder og småbønder eller 

småbrukere. I dag brukes bonde om begge 

kjønn, gjerne synonymt med gårdbruker.

Opprinnelig betydde bonde en fastboende 

mann som tilhører en spesiell klasse, 

bondestanden. I dag er mer enn 90 prosent 

av de norske bøndene selveiere, men så 

mange som rundt 40 prosent leier jord i 

tillegg til sin egen.

Lunner – Gran brann og redning

Forebygger og besørger beredskap mot 
brann og ulykker i Lunner og Gran. 
Brannvesenet består av 13,3 årsverk fordelt 
på 13 heltidsansatte og 34 deltidsansatte.

Lunner og Gran kommune har inngått avtale 
om felles brann- og ulykkesberedskap etter 
vertskommunemodellen, der Gran 
kommune er vertskommune. Utgifter 
fordeles etter innbyggerantall ved årsskifte.

MALER
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5

AVIS- 
ANNONSER 

Fellesannonse 
B: 80 mm

Kort og tydelig språk 
anbefales, spesielt viktig i 
overskrifter. Mindre tekst 
= billigere annonser.

Fast kontaktinfo nederst 
i annonsen, slik at det 
ikke behøves å skrives 
flere ganger i teksten.

5 mm marg rundt hele

Brødtekst:
Montserrat regular 8/10,5 pt.
Svart
Mellomrom etter: 1 pt.

Linker:
Understreket

Uthevet:
Bold brødtekst

5 mm over  
og under

Overskrift:
Montserrat regular 12/15 pt.
CMYK:  2/87/83/0
Mellomrom før: 2 pt.
Mellomrom etter: 1 pt.

Budsjett- og økonomiplan 
2020–2023
Nå kan du si din mening om formann skapets 
forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 
2020–2023.

Forslaget er lagt ut på høring og du kan fi nne det 
selv på våre nettsider gran. kommune.no, eller 
komme innom og lese det på Gran rådhus eller 
i  bibliotekene i Gran og Brandbu. 

Du kan si din mening i perioden tirsdag 26. nov-
ember  klokka 08.00 til tirsdag 10. desember klokka 
08.00. Kommune styret i Gran vedtar budsjettet i 
møtet 12.  desember. Alle innspill i høringsperioden 
på sendes inn til ord føreren enten per e-post til 
postmottak@gran. kommune.no, 
eller i posten til Gran kommune, 
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. 
Fristen for å komme med innspill er 
10. desember klokka 08.00. 

Åpne møter om kultur 
og frivillighet 
Gran kommune er i gang med å lage ny 
kommunedelplan for kultur og frivillighet. 
Vi ønsker brev involvering fra frivillige lag 
og foreninger, kulturinstitusjoner og andre 
 interesserte i dette arbeidet. Derfor inviterer vi til 
arbeidsverksteder på Folkvang på Jaren 
2. og 9. desember klokka 18.30- 21.00. 

Ønsker du å melde deg på? Har du spørsmål til 
arbeidet? Send e-post til solfrid.anita.strande. 
fosse@gran.kommune.no, eller i posten til Gran 
kommune, kulturkontoret ved/Solfrid Strande 
Fosse, Rådhusvegen 39, 2770  Jaren. 
Meld deg på innen 22. november 2019. 

Ledige stillinger 
• Psykisk helse- og rustjeneste.
 100% stilling 

• Off. godkjent fotterapeut i helse og omsorg 
 Ledig praksis pr. 01.01.2020 

Se fullstendig utlysningstekst på 
www.gran.kommune.no

Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no
Tlf. 61 33 84 00  |  www.gran.kommune.no

Budsjett- og økonomiplan 
2020–2023
Nå kan du si din mening om formann skapets 
forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 
2020–2023.

Forslaget er lagt ut på høring og du kan fi nne det 
selv på våre nettsider gran. kommune.no, eller 
komme innom og lese det på Gran rådhus eller 
i  bibliotekene i Gran og Brandbu. 

Du kan si din mening i perioden tirsdag 26. nov-
ember  klokka 08.00 til tirsdag 10. desember klokka 
08.00. Kommune styret i Gran vedtar budsjettet i 
møtet 12.  desember. Alle innspill i høringsperioden 
på sendes inn til ord føreren enten per e-post til 
postmottak@gran. kommune.no, 
eller i posten til Gran kommune, 
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. 
Fristen for å komme med innspill er 
10. desember klokka 08.00. 

Åpne møter om kultur 
og frivillighet 
Gran kommune er i gang med å lage ny 
kommunedelplan for kultur og frivillighet. 
Vi ønsker brev involvering fra frivillige lag 
og foreninger, kulturinstitusjoner og andre 
 interesserte i dette arbeidet. Derfor inviterer vi til 
arbeidsverksteder på Folkvang på Jaren 
2. og 9. desember klokka 18.30- 21.00. 

Ønsker du å melde deg på? Har du spørsmål til 
arbeidet? Send e-post til solfrid.anita.strande. 
fosse@gran.kommune.no, eller i posten til Gran 
kommune, kulturkontoret ved/Solfrid Strande 
Fosse, Rådhusvegen 39, 2770  Jaren. 
Meld deg på innen 22. november 2019. 

Ledige stillinger 
• Psykisk helse- og rustjeneste.
 100% stilling 

• Off. godkjent fotterapeut i helse og omsorg 
 Ledig praksis pr. 01.01.2020 

Se fullstendig utlysningstekst på 
www.gran.kommune.no

Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no
Tlf. 61 33 84 00  |  www.gran.kommune.no

Logo-
bredde  
45 mm

Overskrift 
starter 20 
mm fra 
toppen

Annonseformatene er kun eksempler,  
kontakt avisen for formater og priser.

Annonser designes av Artisti som  
setter opp forslag. Tekst sendes på 
mail.

Hvis en avis skal lage annonser,  
må designmanualen følges.
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MALER
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AVIS- 
ANNONSER 

Modul 11 rubrikkannnonse, 46 x 71 mm.

Hvis annonsen blir litt bredere,  
f.eks. 2 spalter, skal logo settes  
i venstre hjørne.

Stillingsannonse 23B

INFORMASJON

Deler av Tingelstad 
blir uten vann

4. juli kl. 1017 

Les mer her:
gran.kommune.no

Fast stilling på 
natt i hjemme-
tjenesten i Gran

Les mer her:
gran.kommune.no

LEDIG STILLING

Til Haugsbakken psykisk helse søker vi 
omsorgsfulle og pliktoppfyllende

Tilkallingsvikarer
Arbeidsoppgaver

Praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn 
av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et 
særlig hjelpebehov.

Full utlysningstekst fi nner du på 
gran.kommune.no

Haugsbakken og tilrettelagte tjenester består av 13 enheter som er organisert under Familie 
og velferd. Vi yter praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av 
alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov.

Annonseformatene er kun eksempler,  
kontakt avisen for formater og priser.

Annonser designes av Artisti som  
setter opp forslag. Tekst sendes på 
mail.

Hvis en avis skal lage annonser,  
må designmanualen følges.

6 mm

10 mm

12 mm Logobredde: 47 mm

5 mm

9 mm

Logobredde: 36 mm

5 mm
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FACEBOOK 
ILLUSTRA-
SJONS- 
BILDER

LEDIG STILLING

Ekstrahjelp 
kultur kontor

Innleggene kan også sponses og brukes 
som annonser.

Bildene består av illustrasjoner på rød 
bakgrunn, og en eventuell kort over-
skrift. Selve teksten skal skrives som 
tekst.

Bilder med tekst designes av  
Artisti som  setter opp forslag  
med illustrasjoner og deres tekst.

Dere får tilsendt illustrasjonsbildene, 
slik at dere kan bruke dem  
i innlegg der det passer. Illustrasjonsbilde med tekst

Illustrasjonsbilder



Tilbake til 
innholds
fortegnelsen

Spørsmål?
–

kontakt design@artisti.no
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