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Logo

Primært logo
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Logo – varianter

Primært logo - positiv

Primært logo - negativ

Sekundært logo - positiv og negativ

Dette er det primære logo og så vidt muligt er
det altid dette, der bruges.

Placeres logoet oven på en mørk baggrund
og/eller et mørk foto, benyttes denne variant.

Han man ikke mulighed for at vise ting i farver,
eller skal logoes placeres over et billede med
mange farver, kan man benytte den ensfarvede
variant af logoet

Logo – til brug på sociale medier

Facebook
højrestillet

Instagram
centreret

Der er udviklet en kvadratisk version, der kan benyttes på sociale medier, hvor profilbillede typisk
vises i en lile kvadrat
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Logo – afstand
For at sikre et rent og let afkodeligt udtryk, skal der
altid minumum være samme afstand rundt om logoet
som halvdelen af højden på logoet. Dette er proportionelt, og afstanden skal skaleres med op og ned.

Logoets højde divideret
med to bestemmer minimumsluft omkring logoet.

Der må gerne være mere luft
om, det er kun den tætteste
placering på kant, der tæller.
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Farver
Primære farver
Farvepaletten består af flere primære
farver, fremfor bare en enkelt bærende.
De valgte farver er tonede versioner af
gul, rød, grønlig turkis, blå.
Paletten indeholder farver, der bevist kan
bruges henover fotos, og derfor er der
valgt en varm gul og en knækket rød, der
vil stå i flot kontrast til billeder fra spejdernes verden, der typisk vil have farver
fra naturen – altså grøn, brun, blå osv.
Endvidere er valgt en grønlig turkis og
en blå, der er mere i tråd med farverne
fra selve naturen. Ligesom gul kendes fra
solens farve og rød fra f.eks. bål.
Tilsammen giver det en dynamisk og
levende farvepalette, der er godt i tråd
med spejdernes værdier omkring friluftsliv, fælleskab og udfordringer.

Varm gul
CMYK: 0 30 80 0
RGB: 253 186 77
#fcb94c
Pantone 136 c
RAL 2007

Flamingo rød
CMYK: 0 81 57 0
RGB: 241 88 94
#f0585d
Pantone 187 c
RAL 3018

Turkis
CMYK: 79 23 37 0
RGB: 35 152 161
#2398a0
Pantone 326 c
RAL 5021

Mørkeblå
CMYK: 100 70 0 50
RGB: 0 47 103
#002f66
Pantone 280 c
RAL 5026

Sekundære farver

Hvis man skriver overskrifter i farver, kan
alle farverne læses på hvid baggrund.

Sort
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0
#000000
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Sort 65%
CMYK: 0 0 0 65
RGB: 82 82 82
#525252

Sort 5%
CMYK: 0 0 0 5
RGB: 240 240 240
#f0f0f0

Gråtoner
(især til brug på website)

Lilla
CMYK: 75 96 39 38
RGB: 70 30 75
#441d4a

Pantone 525 c
RAL 4007

