Guide til brug af VELFAC® logo
Som VELFAC VinduesMester® har du mulighed for at benytte
forskellige logoer fra VELFAC i markedsføringen af din virksomhed.
Guiden her giver dig retningslinjer for, hvad man må - og ikke må...
Du er velkommen til at sende guiden videre til dem, der arbejder med din markedsføring.
En samlet pakke med logoerne kan rekvireres fra VELFAC Marketing, som også svarer på
spørgsmål om anvendelse af logoerne.

Farve og proportion
Farve

Særpræg

Logoets bogstaver er altid hvide.
VELFAC grøn er (afhængigt af printtype):

Logoet kan placeres på både hvid og farvet baggrund,
men logoet skal altid fremstå visuelt tydeligt og uforstyret
af andre elementer, så det er markant.

CMYK: 85-0-50-31
Pantone: 328C
RGB: 0-128-113

Primær
farve

Logo placeret tydeligt og uforstyrret
Bredde: 40 mm
Skallering = originalt logo

Kun i tilfælde af sort/hvid tryk bruges det særlige
sort/hvid VELFAC logo.

Størrelse
Logo på print op til A4 størrelse er: bredde 20mm, 25mm,
30mm eller 40mm. På større formater, som stilladsbanner
eller skilte er logoets størrelse tilpasset individuelt, men
altid hvor bredden er delbar med 10.
Den grønne baggrunds proportioner kan ikke ændres.
Logoet er altid bxh = 3 1/2 x 1.

Logo-placering er uacceptabel

Bredde: 40 mm
VinduesMester-teksten definerer bredden på
logoet. Teksten er større end på det originale
logos payoff for at tydeliggøre, hvem der er
afsender.
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Brug af VELFAC logo
Eksempel: Logo som facadeskilt
Som udgangspunkt skal du anvende VinduesMester
logoerne til fx beklædning og biler (se næste side).
Det kan dog give mening at bruge VELFAC logoet til fx
facadeskiltning, i en annonce eller på din hjemmeside.

Brug af logo:
VELFAC logoet må kun anvendes efter tilladelse fra VELFAC
Marketing, og kun hvis disse retninglinjer overholdes.
Logoet må ikke anvendes således, der hersker tvivl
om, hvem afsender af budskabet er. Altså at du er et
selvstændigt tømrerfirma, og ikke VELFAC.

Eksempel: Placering på website

I særlige tilfælde må VELFAC logo anvendes sammen med
andre producentlogoer. Her er det ekstra vigtigt, at der er
meget luft rundt om logoet, så det fremstår markant.
Logoet bør placeres i højre side (enten top eller bund) og
ikke i venstre side. I enkelte tilfælde kan logoet centreres.

Respekter afstand
Logoet skal have luft omkring sig, således at elementer eller
kant bevarer en minimum afstand til logoet.
Du kan vælge at bruge logoet med eller uden “Vinduer for livet” afhængigt af kontekst.
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VinduesMester logo
og stempel
VELFAC VinduesMester logoet må kun benyttes af en
certificeret VinduesMester. Der gælder de samme regler for
brug af VELFAC VinduesMester logo, som for logoet på den
foregående side, både online og offline.
VinduesMester-stemplet må også kun bruges af en
certificeret VELFAC VinduesMester. Stemplet skaber
sammenhæng med VELFAC og fremhæver, at du vælger en
erfaren tømrermester med professionel tilgang til vinduer
og døre.

Forhandler af

Logoet må på ingen måde laves om i form og farve mv.
og “VinduesMester” må aldrig flyttes fra placeringen under
VELFAC.
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Mangler du logoer eller er i tvivl...
Så kontakt VELFAC Marketing på:
Tlf. 4032 8723 eller
Mail: crla@dovista.com
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