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Konsept og  
bærende idé

Introduksjon:

“Inspirasjon til vekst”
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IntroduksjonIntroduksjon

Slagordet vårt har vært med helt siden starten i 2002. Den gang var Valdres 
Næringshage as først og fremst en samlokaliseringsvirksomhet, eller enklere 
sagt - et kontorfelleskap for folk med drive. 

Vi har utviklet oss og vokst og jobber fortsatt med folk med drive! I dag er 
Valdres Næringshage as Valdres-regionens innovasjons- og utviklingsselskap, 
og et naturlig samlingspunkt for næringsliv og næringsutvikling. Vårt mål er 
økt verdiskaping, innovasjon og utvikling i Valdres, samt å skape bærekraftige 
løsninger basert på næringslivets behov.

I Valdres Næringshage veileder vi både gründere i oppstartsfasen og etablerte 
bedrifter, så lenge det er vilje og potensiale for vekst. Enten du har en ny forret-
ningsidè eller trenger bistand for å utvikle bedriften din videre

Den visuelle identiteten har videreført litt av historien, men siden både vi og 
tiden har utviklet seg har vi i stor grad oppdatert oss for å møte våre tiders be-
hov. Valdres Næringshage as´nye identitet er et viktig og synlig virkemiddel for 
å fremstå aktuell og relevant, slik at Valdres Næringshage as fortsatt skal kunne 
gjennomføre sitt samfunnoppdrag.

Å dele for å skape
 
-betyr for oss at gode samarbeid 
blir vekst i Valdres
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Inspirasjon til vekst
 
-bærende idé

I det visuelle uttrykket er “å dele for å skape” overført til inspirasjon til vekst. 

Energien i inspirasjon skapes gjennom kontraster, mennesker, farger og det 
lekne. Vekst bærer på segmentene balanse og det organiske. Det visuelle gir liv 
til det organiske ut i fra den gitte fargepaletten og runde former. Balanse ses i 
det hele og er en viktig komponent for det helhetlige inntrykket og gir et touch 
av eleganse. 

 “Inspirasjon til vekst” skal gi uttrykk for konkret hva Valdres Næringshage  
ønsker å være og skal si noe om hvor vi befinner oss og hva vi driver med for 
hvem. 

Denne designguiden gir konkrete retningslinjer og 
eksempler for hvordan Valdres Næringshage as skal 
uttrykke seg for å opprettholde sin identitet.
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Valdres Næringshage as har gått fra en upersonlig og kald profil til en varm, naturlig og mer nær og personlig profil med fokus på å formidle 
konkret hva Valdres Næringshage driver med. Med andre ord har VNH tilpasset seg tiden og skapt en designprofil som legger vekt på visuell 
kommunikasjon både digitalt og på trykk. Slagordet “Å dele for å skape” har blitt vidreført helt fra starten og har fått enda mer plass i dag, da 
uttrykket er mer relevant enn noen gang. 

IntroduksjonIntroduksjon

Visuell historie

20222002 2020

å dele for å skape

Identitet trykt på kontorartikler som penner og 
blokker. Nettside etterhvert.

Ny, tydligere logo og annen fargeprofil. Fortsatt 
innslag av blått fra 2002. I tillegg anvendes noen 
svart-hvitt bilder. 

Ny logo og initialer som fungerer i små format. Ny og 
konkret fargeprofil og mer personlig fokus. 
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å dele for å 
skape

bedriftsutvikling

Valdres



IntroduksjonIntroduksjon

De viktigste visuelle verktøyene i profilen har en tydelig kobling gjennom bruken av kontraster.

Økt verdiskaping, innovasjon og utvikling i 
Valdres med bærekraftige løsninger

Å dele for å skape
Bedriftsutvikling
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Visuelle verktøy og 
retningslinjer

Designelementer:

Regler for bruk
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Logo

1.1 - Navnemerke

Symbol og navnetrekk

1.2 - Initialer/ 
       Symbol

1.
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Logofonten er basert på All Round Gothic. Den fornyede logoen er  mer moderne, samt  
organisk med de runde formene. Ideen er at dette skal gjenspeile både navnet  
bokstavelig, og hva Valdre Næringshage skal være.  Med tykk/tynn-kontrastene og avstand 
mellom bokstavene skapes et elegant utseende som sammen med de runde formene, og de 
lekne sirklene skaper profilen: Elegant, leken og energifull - som står i stil til Valdres  
Næringshage as´bærende søyler; innovasjon, bærekraft og utvikling. 

Med de myke og vennlige formene er den lesbar og godt synlig i ulike størrelser.

1.1  
Navnemerke
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Sørg alltid for tilstrekkelig kontrast til bak-
grunnsfargen navnetrekket står på. Navnet 
skal være tydelig og godt lesbart.

Navnetrekket kan brukes i grønt, rødt, sort 
og hvitt. 

Bruk av   
navnemerke

x

x

x

v

v

v
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Sørg for tilstrekkelig kontrast når 
navnemerket plasseres på bilder. 

Navnemerket skal aldri settes i en boks 
eller i en annen form. Om navnemerket står 
dårlig på bildet, vurder følgende tiltak: 

– endre layout
– bytte bilde
– annet utsnitt av bildet
– endre fargeversjon av navnemerket
– gi navnemerket en annen plassering
– skalere navnemerket

Det er ikke tillatt å endre navnemerket på 
noen måte. Bruk alltid originalfilene slik de 
er satt opp.

Det er ikke tillatt å legge til skygge, kontur 
eller andre effekter på navnemerket. Heller 
ikke å dele det over to linjer
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Navnemerket skal kun skaleres 
proporsjonalt. Det skal aldri strekkes, 
roteres eller deles. 

Symbolet og navnemerket skal ikke 
sammenstilles som en låst logoenhet.
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Anbefalt beskyttet område

Beskyttet område skal sørge for optimal 
lesbarhet og synlighet av navnemerket ved at 
den får stå uforstyrret. For at navnemerket skal 
stå frem så tydelig som mulig, anbefales det 
derfor å holde definert beskyttet område fritt 
for andre grafiske elementer, tekst/typografi og 
andre logoer. 

Beskyttet området for Valdres Næringshages 
navnemerke, er definert som høyden av “d”. 

Beskyttet område

Anbefalt minstemål

Bredden på navnemerket er anbefalt minimum
115 pixler på skjerm og 30 mm på trykk.

Minstmålet bør overholdes for å ivareta god 
nok synlighet og lesbarhet.

Husk at dersom den tilgjengelige plassen er 
liten, kan det være et godt alternativ å benytte  
symbolet/initialer.

Minstemål
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Bokstavene i logoen er initialene og den kjente forkortelsen til Valdres Næringshage. Denn 
er tenk til bruk der den andre logoen får et upraktisk format. De to logoene kan fungere 
uavhengig av hverandre, men kan også brukes samtidig. Det er viktig at de isåfall ikke stilles 
så tett sammen slik at de ser ut som en enhet. 

1.2  
Initialer/ 

Symbol
18



Sørg alltid for tilstrekkelig kontrast til bak-
grunnsfargen eller bildet symbolet står på. 
Dette krever en viss størrelse avhengig av 
mediet og bakgrunnsfargen det står på.

Symbolet skal kun brukes i oransje eller 
grønt. 
Unntaksvis kan symbolet få en annen farge 
fra fargepaletten.

Symbolet skal aldri settes i en boks eller 
en annen form. Om symbolet står dårlig på 
bildet, vurder følgende tiltak: 

– endre layout
– bytte bilde
– annet utsnitt av bildet
– endre fargeversjon av symbolet
– skalere symbolet

Det er ikke tillatt å endre symbolet på noen 
måte. Bruk alltid originalfilene slik de er satt 
opp.

Det er ikke tillatt å legge til skygge, kontur 
eller andre effekter på symbolet.

Symbolet skal kun skaleres proporsjonalt. 
Det skal aldri strekkes, roteres eller deles. 

Symbolet og navnetrekket skal ikke  
sammenstilles som en låst logoenhet.

x

x

x x

x

x

x

x

v

v

v

x

Bruk av initialer / symbol
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Beskyttet område Minstemål

Beskyttet område skal sørge for optimal les-
barhet og synlighet av symbolet ved at den får 
stå uforstyrret. For at symbolet skal stå frem så 
tydelig som mulig, anbefales det derfor å holde 
definert beskyttet område fritt for andre 
grafiske elementer, tekst/typografi og andre 
logoer. 

Minstmålet bør overholdes for å ivareta god 
nok synlighet. 
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Typografi

2.1  
- Profilfont

Symbol og navnetrekk

2.2  
- Støttefont

2.
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Typografi er et viktig visuelt virke-
middel i den visuelle identiteten. 
Det typografiske uttrykket bidrar til 
god gjenkjennelighet og er en iden-
titetsmarkør i den nye profilen. En-
hetlig typografibruk er avgjørende i 
arbeidet med å bygge bro mellom den 
visuelle opplevelsen i fysisk butikk og 
nettbutikk.

Det er tre nivåer av typografi i verk-
tøykassen: Profilfont og støttefont.

Valdres
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2.1 
 Profilfont

Tittel og ingress

VNH Tittel 
VNH Ingress

Tittel og ingress er basert på All Round Gothic. Denne fonten er moderne, samt organisk 
med de runde formene. Ideen er at dette skal gjenspeile både navnet  
bokstavelig, og hva Valdre Næringshage skal være.  Med De organise formene skaper er´t 
rolig uttrykk og avstand mellom bokstavene skaper et elegant, men også et lekent utseende.

Med de myke og vennlige formene er den lesbar og godt synlig i ulike størrelser

All Round Gothic er tilgjengelig i de fleste programmer som Word og mailplattformer
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A B C D E F G H

I J K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i

j k l m n o p q r s t

u v w x y z æ ø å

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H

I J K L M N O P Q R S T U

V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h

i j k l m n o p q r s t

u v w x y z æ ø å

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tittel: All Round Gothic Bold Ingress: All Round Gothic Book
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å dele for å skape

Bærekraft

Utvikling

Målbedrift -vekst i Valdres

Innovasjon

25



Tenk kontraster: Store og små størrelser, 
tykk og tynn mot hverandre.

Tittel og ingress brukes i samspill. Sørg for 
tilstrekkelig størrelseskontrast mellom de to 
vektene.

Fonten kan få ta plass: All Round Gothic er 
et sterkt visuelt virkemiddel og kan gjerne 
brukes stort. Særlig enkeltord eller korte 
setninger i tittel.

Fonten skal i utgangspunktet brukes i sort 
på hvit/lys bakgrunn. På mørke bakgrunner 
brukes den i hvitt eller lyse farger fra 
fargepaletten. Obs! Pass på at lesbarheten 
blir ivaretatt.
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2.2  
 Støttefont

Brødtekst

Tahoma er definert som støtte- og brødtekstfont. Den er en sans serif/grotesk som er bygget 
opp grunnleggende likt som profilfonten. Derfor står disse godt sammen.

Tahoma skal brukes i lengre løpende tekster og tekster i mindre størrelser blant annet på 
nettsiden. Tahoma fungerer både på skjerm og på trykk.

Tahoma finnes i de fleste programmer som Word og mailplattformer. ellers kan Tahoma lasted 
ned gratis. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i c k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
, . - # ” ! ? = ( ) / & % $

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i c k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
, . - # ” ! ? = ( ) / & % $

Tahoma Regular

Tahoma Bold
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Farger

3.1 
Farge 
-referanser

Et ekspressivt virkemiddel

3.2  
Fargepallett

3.
3.3 
Bruk av farger
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3.1  
Referanser

Fargene i vår visuelle identitet er inspirert av naturen i Valdres-regionen og av konnotasjoner 
til begrepene bærekraft og innovasjon. Farger pirrer sansene og er assosiative – de kan  
representere ulike emosjoner og knyttes opp mot enrgi og stemninger. Farger er derfor et 
effektivt virkemiddel vi bruker for å skape relevante uttrykk og visuelle opplevelser.
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3.2  
Fargepalett

HEX: #9EAC96 
RGB: 158-172-150
CMYK: 8-0-13-33 

HEX: #FFFFFF 
RGB: 255-255-255
CMYK: 0-0-0-0 

HEX: #333333
RGB: 51-51-51
CMYK: 0-0-0-80 

HEX: #E6EAE5
RGB: 230-234-229
CMYK: 8-0-13-33 

HEX: #C5A085
RGB: 197-160-133
CMYK: 0-19-32-23 

HEX: #A95138
RGB: 169-81-55
CMYK: 0-52-67-34 

De seks hovedfargene i kjernepaletten brukes på alle flater. 

Hovedfargene brukes eksempelvis i brukergrensesnittet på nettsiden, visittkort, plakater,  
Power Points ol.
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3.3  
Bruk av farger

Kontraster og harmonier

Vi visualiserer den bærende idéen “inspirasjon til vekst” ved å spille på det vi kaller fargekon-
traster og fargeharmonier, og bruker aktivt farger fra fargepaletten som er kontrasterende 
eller oppleves som ton-i-ton. Å kombinere to og tidvis flere farger er et vesentlig grep som 
vises både der vi bruker layoutprinsippene (se kapittel 4), og tekst på bakgrunnsfarger.
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Layout  
prinsipper

4.1  
- Todeling

- Del flaten

4.2  
- Lag

4.
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4.1  
Todeling Merk: Kan roteres
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Merk: Kan roteres

4.2  
Lag
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Bildestil
 ‒ Sjarmerende, avslappet, 
naturlig 

5.
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Anvend bilder med en viss verdighet i den 
visuelle kommunikasjonen. Bildene kan 
være: 
 
Sjarmerende, avslappet, naturlige, 
men verdigheten skal ivaretas.

Hovedregel: 
• Inspirere og vekke sansene
• Løfte frem samarbeid og skaperkraft 
• Brukes for å gi assosiasjoner til relevante 

temaer som:  
- bærekraft 
-innovasjon  
-(bedrifts)utvikling

Oppgave: Obs; Facebook 
Bilder tatt med telefon av ansatte under 
arrangementer og liknende kan anvendes 
i sosiale medier, men ha hovedregel i bak-
hodet. I tillegg må bildene være skarpe og 
prøv å varier utsnitt og vinkler  hvis det er 
flere bilder som skal legges ut samtidig. Gå 
gjerne nærmere inn på noen detaljer, fram-
for bare oversiktsbilder. 

Stikkord: Variasjon. 
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Illustrasjoner

6.1  
- Ikoner

Symbol og ikoner

6.2  
- Symboler

6.
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Den overordnede  
stilen baserer seg på 

samme prinsipp om  
kontraster som  

identiteten for øvrig. 
 - “Runde” linjer mot 

fylte felt.

Illustrasjonene som benyttes i Valdres 
Næringshages identitet har ulike oppgaver. 
De spenner fra de helt konkrete og informa-
tive – som ikoner, til andre som skal fortolke 
et tema og er mer assosiative, illustrative og 
åpne.

Den overordnede stilen baserer seg på 
samme prinsipp om kontraster som iden-
titeten for øvrig. Her er kontraster visualisert 
i tynne linjer mot fylte felt. Dette grepet kan 
gjøres både i ensfarget sort og i farger. 

Illustrasjonsressurser:

Illustrasjoner bestilles fortløpende etter 
behov, men man har i tillegg mulighet til 
å benytte bildebank-illustrasjoner fra Ado-
be Stock. Her vil det være noe variasjon i 
uttrykk, men prinsippet er at illustrasjonene 
herfra velges ut på bakgrunn av stil og utt-
rykk – deretter finner man egnet motiv blant 
det som finnes i utvalget. 

Obs; bruk med forsiktighet, da Valdres 
Næringshage as bør være personlig i kom-
munikasjonen. 
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6.1  
Ikoner
Navigasjon til nettside

6.2  
Symboler

Symbolene er enkle og konkrete motiv, tegnet i den overordnede 
illustrasjonsstilen. Disse er tegnet for å fungere i relativt små 
størrelser. Symbolene er opprinnelig tegnet for å fungere som 
visuell navgering på nettsiden, men kan også brukes i flyers eller 
annet relevant materiell. Kan fremstå i andre farger. 

i bruk

tilgjengelig

Ikonene fungerer sim små visuelle knapper på nettsiden. Om 
det etterhvert skal implementeres flere ikoner, må disse komme i 
samme sti-, farge- og størrelsesformat. 
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Profilen i bruk
Inspirasjon:

Eksempler og uttak
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