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Om designmanualen
Designmanualen til Private Brand Solutions skal være 
et verktøy for hvordan de ønsker å se ut. Her finner du 
retningslinjer for bruk av logo, font, og farger, samt eksempler 
som viser praktisk bruk av designet. 

I dagens skiftende marked er en klar og enhetlig oppfatning 
av Private Brand Solutions en viktig forutsetning for å lykkes. 
Det er viktig at alle som skal jobbe med Private Brand Solutions 
følger disse retningslinjene slik at det blir en helhetlig 
presentasjon av designet.
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Introduksjon
Private Brand Solutions tilbyr en totalleverandørtjeneste 
med produktutvikling og produksjon av klær. Ideen 
bak virksomheten er å tilby små/mellomstore butikker/
kjeder innen premiumsektoren i Norges klesbransje en 
“private brand”-løsning innen klesdesign og -produksjon. 
Produksjonen vil foregå i Japan, hvor kompetanse, kvalitet 
og tekstilekspertise er viktige faktorer.

Mye av virksomheten vil foregå gjennom direkte kontakt og 
oppsøkende salg. Derimot er flere trekk ved virksomheten 
nødt til å støttes opp med kommunikasjon på web, og i trykk, 
samt eventuelt pressekontakt/PR. Relasjonsbygging er et 
svært viktig aspekt ved virksomheten.

Private Brand Solutions verdier: Klar kommunikasjon, 
høy kvalitet, kundens eget merke i fokus, seriøst, stilfullt og 

enkelthet.
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Logo
Det er designet en logo til Private Brand Solutions, men til to 
bruksområder. Den ene er for bruk til skjermbaserte medier, 
mens den andre er for bruk i trykte medier. 

Symbolet er basert på det japanske flagget, klassiske bokstaver 
og topp knapper. Den røde fargen gir signaler om kraft og 
styrke, tradisjon, og vilje, noe Private Brand Solutions vil 
representere.

Logoen bør alltid vises i sin helhet, og må aldri deles opp, 
forvrenges eller endres på andre måter. Logoen skal om 
mulig alltid benyttes med hvit bakgrunn, og aldri trykkes 
på farget bakgrunn eller urolig bildebakgrunn. Det benyttes 
ulike oppløsningsverdier avhengig av hvor logoen skal 
brukes. Versjonen i svart/hvitt kan benyttes om ikke farger 
er tilgjengelig.
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Print

Web

Trykksak: til bruk av visittkort og andre trykksaker, tif format 
(andre formater skal ikke benyttes), 300 dpi, 5,57 cm x 5,57 cm.

Skjerm: til bruk av hjemmeside, gif format (eller jpeg format), 150 
dpi, 2,54 cm x 2,54 cm
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Farger
Følgende farger skal benyttes i, og i forbindelse med bruk av 
Private Brand Solutions logoen. Fargekoder er beskrevet ved 
hver farge, og det er disse kodene trykkeriene benytter når de 
skal trykke på papir eller tekstiler. 

CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til 
trykksaker som inneholder fargefoto. PMS-farger (Pantone 
Matching System) brukes ofte til spesialtrykk som tekstiler, 
plast, metall etc. PMS-farger kan også benyttes i ordinære 
trykksaker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i 
CMYK. Å gjengi farger helt korrekt er vanskelig på grunn av 
variasjon i trykkeprosessen, og ettersom hvilket materiale det 
trykkes på. 

RGB-farger benyttes til skjermbruk og web. RGB er et 
lysfargesystem som består av rødt, grønt og blått lys. 
VIKTIG! RGB-farger er ikke for trykk.

Disse tre hovedfargene er en viktig del av Private Brand 
Solutions visuelle profil, og skal være dominerende hvis brukt 
sammen med andre farger. 
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Cyan: 0%
Magenta: 0%
Yellow: 0%
Black: 100%

Pantone: 433 C

Cyan: 0%
Magenta: 90%
Yellow: 80%
Black 5%

Pantone: 186 C

Cyan: 0%
Magenta: 0%
Yellow: 0%
Black: 0%

Pantone: ingen

R: 35
G: 31
B: 32

R: 227
G: 61
B: 58

R: 255
G: 255
B: 255
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Typografi
Fonten Georgia blir brukt i Private Brand Solutions logoen, 
samt til mengdetekst som innhold i brevpapir, rapport og 
i denne profilmanualen. Det er en serif font som er myk og 
elegant, samt at den er lettlest.

Fonten Bangla MN benyttes til tekst i visittkort, brevpapir og 
konvolutt. Det er en sans serif font, og forbindes med begreper 
som maskulin, styrke og tradisjon.

Nedlasting av originaler til trykk (f.eks. visittkort, brevpapir, 
konvolutt) krever at maskiner har Bangla MN installert. 
Georgia er derimot en font som finnes hos de fleste mottakere.

Bangla Mn Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
1234567890.,:;?!@()

Bangla MN Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
1234567890.,:;?!@()
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Settet inneholder vektene regular, italic, bold og bold italic:

Georgia Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
1234567890.,:;?!@()

Georgia italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
1234567890.,:;?!@()

Georgia Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxz
1234567890.,:;?!@()

Georgia Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

abcdefghijklmnopqrstuwxz
1234567890.,:;?!@()
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Merkantile trykksaker
De merkantile trykksakene er viktige forretningsdokumenter 
for Private Brand Solutions. De er utformet med en ryddig 
layout som gir logoen en fremtredende plass.

Visittkort er en viktig del en Private Brand Solutions 
markedsføring, og for å fremstå profesjonelt. Visittkort 
trykkes på silkepapir 300g, og formatet 90 mm x 55 mm skal 
benyttes for å oppnå en god balanse og symmetri, samt luft 
mellom elementer så de ikke konkurrerer. All tekst skal være 
midtstilt. 

Fotografiet på baksiden av visittkortet viser en selvage, som 
er en viktig detalj som viser hva kunden kan tilby av kvalitet 
og hvor det blir produsert. Fotografiet skal alltid brukes i 
tif format for å få best mulig oppløsning og kvalitet, og ikke 
manipuleres.
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Visittkort
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Konvolutt
Private Brand Solutions konvolutter er utarbeidet etter 
Postens anvisninger for maskinell sortering. Det innebærer at 
avsenderadressen trykkes på baksiden (klaffen). Eksempelet 
viser plassering av logo og tekst på en konvolutt i formatet 
E6/5. Dette er det formatet Private Brand Solutions ønsker å 
bruke, altså 110 mm x 220 mm.
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Brevpapir
Plassering og størrelse av logo på brevpapir skal vise tydelig 
at Private Brand Solutions er avsender. Eksempelet viser 
at mottaker informasjon skal stå øverst til venstre, og logo 
øverst til høyre. Dato og sted skal stå under logo, mens tittel 
og innhold kommer under mottaker informasjon. 

Private Brand Solutions kontakt info skal være midtstilt og 
være plassert lengst ned på arket. Formatet skal være standard 
A4, altså 210 mm x 297 mm.
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Stempel
Stempel av Private Brand Solutions logoen skal benyttes der 
hvor det passer seg, og når det måtte passe. Det kan enten 
benyttes istedet for brevpapir og konvolutt mal, eller ved 
andre trykksaker. 

Foldal Stempel AS er firmaet som har utarbeidet stempelet, 
og ved nyinnfarging, justering av trykk og renhold ta kontakt 
med Foldal Stempel AS eller se brukerveiledningen.

Kontakt info

Foldal Stempel AS
Tlf: 70 06 10 16
Fax: 70 06 11 12
e-post: post@foldal.no
eller se www.foldal.no
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Maler
Det er blitt utarbeidet mal til både brevpapir, konvolutt og 
visittkort, og skal om mulig alltid benyttes.

Brevpapir
Mottaker info og dato: Bangla MN regular 12 pt (tre linjer)
Overskrift: Bangla MN regular 14 pt (en linje)
Innhold: Georgia regular 12 pt, alternativt Minion Pro 
regular 12 pt
Avsender: Bangla MN regular 12 pt (to linjer), avslutt gjerne 
med signatur 
Kontakt info: Bangla MN regular 12 pt, midtstilt (fire linjer)
Logo størrelse: 50 mm x 50 mm
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Visittkort
Navn: Bangla MN regular 17 pt, midtstilt (en linje)
Stillingstittel: Bangla MN regular 9 pt, midtstilt (en linje)
Kontakt info: Bangla MN regular 9 pt, midtstilt (tre linjer)
Logo størrelse: 22,5 mm x 22,5 mm
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Konvolutt
Returadresse: Bangla MN regular 9 pt, midtstilt (tre eller 
fire linjer)
Logo størrelse: 33 mm x 33 mm
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Kontakt
Ved spørsmål angående designmanualen, er du velkommen 
til å ta kontakt med eier av Private Brand Solutions, eller 
designeren av Private Brand Solutions visuelle profil.

Private Brand Solutions 
Eier og produktutvikler
Anders Helseth
telefon: 920 27 632
e-post: ah@privatebrandsolutions.no
www.privatebrandsolutions.no

Designmanual
Fotograf og designer
Annette Berg Dahlen
telefon: 926 28 415
e-post: annette__90@hotmail.com
www.annettebd.wordpress.com
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Det er ikke lov å kopiere eller på annen måte bruke elementer 
fra denne manualen uten uttrykkelig skriftlig tillatelse 
fra Private Brand Solutions, som har kopirett til boka. 
Henvendelser gjøres på e-post eller per telefon.


