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Visuell profilveilder

Næringshagene i Norge

– landets mest 
attraktive nettverk
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ÉN gjenkjennelig identitet på nettverket

Kjære medlemmer av Næringshagene i Norge,
sammen skal vi bli Norges mest attraktive nettverk.

For å fremstå som et nettverk må vi ha en  gjenkjennende 
identitet. Styret har bestemt at eplesymbolet skal 
identifiserenettverket.

Vårt nye visuelle uttrykk skal bidra til at vi alle får  
eplesymbolet som vår gjenkjennelige identitet.  
Eplesymbolet er også merkevarebeskyttet slik at det ikke 
kan brukes av andre enn oss. 

Med denne uniformeringen vil vi stå sterkere sammen  
og nettverket vil bli mer attraktiv og synlig.

For å sikre et helhetlig visuelt uttrykk er det laget egne 
 retningslinjer for medlemmer som har investert i egen 
 identitet og/eller logo.

Synliggjøringen av SIVA som ligger som et krav i 
 bevilgningen er også med retningslinjene.  
Profilveilederengjelderfradagsdato.

Viistyretglederosstilåsedennyeprofilenibruk!

10. mars 2012

Tove Gulbrandsen 
styreleder

Næringshagene i Norge 
og eplesymbolet
forsterkes i all vår 
kommunikasjon
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Regler for logobruk

Herunder definerer vi 3 typer logobruk: 
1) Foreningens logo: Næringshagene i Norge
2) Medlemmer som bruker Næringshagene i Norges logooppsett (eplelogo)
3) Medlemmer av Næringshagene i Norge som har egen logo

1) Næringshagene i Norges logo og identitet
Skal kun brukes av foreningen Næringshagene i Norge.  
Bruksområder og ytterligere regler beskrives i denne veilederen.

2) Medlemmer som bruker Næringshagene i Norges logooppsett
Skal brukes av alle næringshager som vil bruke eplet i sin logo. Eplesymbolet, 
sammen med navn på næringshagen, er vår sterkeste identitetsbærer.  
Det er viktig at logoen  brukes korrekt. Det er ett bestemt standardoppsett  
på våre logoer (se side 11). 
ProfilentilNæringshageneiNorgeskalbenyttesforåutvikleegne 
virkemidler og maler. Nærmere bestemmelser for utforming av logo  
ogbrukavprofilenfremgåravdentilenhvertidgjeldendeprofilveileder 
for NH-Norge.

3) Medlemmer av Næringshagene i Norge som har egen logo
Logoen «Medlem av Næringshagene i Norge» skal kun brukes av  
de medlemmene som har egen logo og ikke bruker eplelogo.  
Den skal alltid plasseres i nærheten av egen logo (se eksempler  
på sidene 23–27).

MEDLEM
NÆRINGSHAGE
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Regler for logobruk

Frister, medlemmer som bruker Næringshagene i Norges logooppsett
Alt nytt som utarbeides skal bruke de nye reglene fra 30. mars 2012.  
Eksisterende trykte virkemidler skiftes ut ved opptrykk (brosjyrer, brevark, 
 visittkort og så videre). Elektroniske maler skiftes ut snarest etter 30. mars 
2012.Eksisterendehjemmesideroppdateresmednylogoogprofilbokssnarest. 
Nye hjemmesider må lanseres innen 30. mars 2013. 

Frister, medlemmer av Næringshagene i Norge som har egen logo 
Medlemslogoogprofilboksskaltasibruksnarest,innen30.mars2012. 
Eksisterende trykte virkemidler skiftes ut ved opptrykk (brosjyrer, brevark, 
 visittkort og så videre).

Unntaket
Spørsmål om unntak eller annet fra disse reglene gjøres skriftlig  
til styrelederen i foreningen. Ingen unntak kan gjøres før dette er  
godkjent skriftlig av styrelederen. 

De næringshager som har investert i det gamle «eplesymbolet», som skilt på 
 vegger eller gjort andre kostnadskrevende tiltak, kan fortsatt bruke dette. 
 Hjemmesider er ikke unntak. 

Merkevarebeskyttet
Logoene og «eplesymbolet» er merkevarebeskyttet.
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Merkevarebeskyttet

Merkevarebeskyttelse for Næringshagene i Norge  
og fellesmerke «eplesymbolet».

Næringshagene i Norge sin logo

Merket er beskyttet i Norge
Er registrert i kategoriene 35, 36 og 41
Kan gjengis i farger eller svart/hvit
Registreringsnr 201200878
 

Fellesmerket - «eplesymbolet» for Næringshagene i Norge

Definisjonavfellesmerke:Enforeningavnæringsdrivendekanfåenerett 
for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet. En fellesmerke-
registrering må alltid inneholder bestemmelser for bruken av merket.

Merket er beskyttet i Norge
Er registrert i kategoriene 35, 36 og 41
Kan kun gjengis i farger
Registreringsnr  201200879

Kategoribeskrivelser

35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon  
av bedrifter; kontortjenester.

36 Forsikringsvirksomhet;finansiellvirksomhet;monetærvirksomhet;
 forretninger med fast eiendom.

41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter.

Fellesmerkebestemmelser

1 Fellesmerket i henhold til denne registreringen, er et merke for 
foreningen Næringshagene i Norge (NH-Norge), og de næringshager som  
er medlem av NH-Norge. Kun de sammenslutninger som er godkjent som 
næringshage i henhold til NH-Norges vilkår kan bli medlemmer i NH-Norge. 
For å oppnå medlemskap i NH-Norge skal hver næringshage oppfylle  
NH-Norges til enhver tids gjeldende medlemsbetingelser.

2 Nye medlemmer i foreningen får ved opptak automatisk tilgang  
til merket ihht. NH-Norges retningslinjer.

3 Andres bruk av merket er forbudt uten samtykke fra NH-Norge.

4 Hvis en næringshage melder seg ut eller blitt utelukket fra NH-Norge,  
opphører retten til å bruke fellesmerket fra utmeldings- eller utelukkingstids-
punktet. Det samme gjelder når en tillatelse til bruk trekkes tilbake.

5 Fellesmerket kan brukes som logo, enten som en del av egen logo, eller  
frittstående i tillegg til egen logo. Nærmere bestemmelser om bruk av  
merketfremgåravdentilenhvertidgjeldendeprofilmanualforNH-Norge.

6 Merket skal brukes i rødt og grønt som registrert, med mindre annet 
skriftlig avtales særskilt.

7 NH-Norge har rett til å føre kontroll overfor medlemmene for å sikre  
at merket benyttes i samsvar med fellesmerkebestemmelsene.

8 NH-Norge vil ta de rettslige og utenomrettslige skritt som er nødvendig 
 for å sikre at all bruk av merket skjer i samsvar  med fellesmerke-

bestemmelsene.

9 Brudd på fellesmerkebestemmelsene vil kunne medføre at retten til å bruke 
merket inndras. Videre kan urettmessig bruk medføre krav på erstatning.
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Merkevarebeskyttet

MEDLEM
NÆRINGSHAGE

MEDLEM
NÆRINGSHAGE

MEDLEM NÆRINGSHAGE

Merkevarebeskyttet
Logoene og «eplesymbolet» er merkevarebeskyttet.
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Logo – Næringshagene i Norge

Merkevarebeskyttet
Logoene og «eplesymbolet» er merkevarebeskyttet.
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Logo – Næringshagene i Norge

Merkevarebeskyttet
Logoene og «eplesymbolet» er merkevarebeskyttet.
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Norwegian Business Gardens

Internasjonal logo
Næringshagene i Norge har også en 
 internasjonal logo som kan brukes i de 
tilfeller det er behov for dette. 

Merkevarebeskyttet
Logooppsettet og «eplesymbolet» er 
 merkevarebeskyttet, og kan ikke endres.
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MEDLEM
NÆRINGSHAGE

MEDLEM NÆRINGSHAGE

Medlemslogo, lokale næringshager

Logoene til hver enkelt medlems næringshage 
skal alltid settes opp etter en bestemt mal. 

Det er laget et eget maldokument som et 
 reklamebyrå kan bruke som grunnlag for  
å sette opp logoen, denne fås ved  henvendelse 
til styret. Du kan også bestille logoen  
ferdig oppsatt hos Gandalf, som har laget 
profilenogmalene–kontaktGandalfpå 
e-post kontakt@gandalf.no

Er det helt særskilte behov for å  avvike fra 
disse reglene må det på forhånd  godkjennes  
av styret i NH-Norge.

Merkevarebeskyttet
Logooppsettet og «eplesymbolet» er 
 merkevarebeskyttet, og kan ikke endres.
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MEDLEM
NÆRINGSHAGE

MEDLEM NÆRINGSHAGE

Lokale næringshager

Logoene til hver enkelt medlems næringshage 
skal alltid settes opp etter en bestemt mal. 

Det er laget et eget maldokument som et 
 reklamebyrå kan bruke som grunnlag for  
å sette opp logoen, denne fås ved  henvendelse 
til styret. Du kan også bestille logoen  
ferdig oppsatt hos Gandalf, som har laget 
profilenogmalene–kontaktGandalfpå 
e-post kontakt@gandalf.no

Er det helt særskilte behov for å  avvike fra 
disse reglene må det på forhånd  godkjennes  
av styret i NH-Norge.

Merkevarebeskyttet
Logooppsettet og «eplesymbolet» er 
 merkevarebeskyttet, og kan ikke endres.

Denne høyden fra eple-bladet brukes  
forådefinerebokstavhøyden

Denne høyden fra eple-bladet brukes  
forådefinerebokstavhøyden

Bokstavhøydenerdefinertutifrahøyden 
på en del av eple-bladet, som vist over

Bokstavhøydenerdefinertutifrahøyden 
på en del av eple-bladet, som vist over

Avstanden fra eplet i symbolet til skriften 
skal være tilsvarende bokstavhøyden

Avstanden fra eplet i symbolet til skriften 
skal være 3/4-deler av bokstavhøyden
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Profilmønster

Profilmønstereterutvikletspesieltfor
Næringshagene i Norge og er en del av vår 
visuelle identitet. 

Profilmønsteretskalkunbenyttesnårdet
er lagt inn i en egen type form (kalt for 
Profilboksen).Deteraltsåikketillattåbruke
profilmønsteretsometselvstendigelement.

Mønsteret er basert på eplesymbolet og har 
én variant beregnet for mørk, og én for lys 
bakgrunn.

Det er kun Gradientene (NH-Norge Mørk 
og NH-Norge Lys) som er forhåndslaget 
i dette dokumentet som er tillatt brukt i 
profilmønster/-boksene
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Profilmønster plassert i profilboks

Profilboksenkanværeutfallende,menmakstil2sider

Utsnittbørvarieres,avhengigavstørrelsepåprofilboksen

Tykkelsenpåstrekeneiprofilmønsteretbørvarieres, 
avhengigavstørrelsenpåprofilboksen

Det er kun Gradientene (NH-Norge Mørk og NH-Norge Lys) som er forhåndslaget  
idettedokumentetsomertillattbruktiprofilmønster/-boksene

Unntak
Se neste side

4 mm avrunding på hjørnene  (i Indesign)  +/- 1,4° helling på skråstillingen (i InDesign)
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4 mm avrunding på hjørnene  (i Indesign)  +/- 1,4° helling på skråstillingen (i InDesign)

Profilboks uten profilmønster

Unntak – gjelder kun for Næringshager med egen visuell identitet
Noen næringshager har en egen visuell identitet hvor bruken av 
NæringshageneiNorgesprofilmønsterkankollidere.Derfortillates
detålaværebrukeprofilmønsteretilogokjelleren/boksen.
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En tittelprøve

EN INGRESSPRØVE – DESECAESSED MAGNIS SIN PRO 
TIUM VERCHILIQUE PEL INULLIQUIBUS CUM SNIHILLAB 
IDESSIMPEDI TET ESTISSECTI TO TEMQUIS. 

Enbrødtekstprøve:Nequecumfugitio.Utdoluptisimaximus,coneilestetullabor
porepudigenducideumrestoquiaeatdoluptatur?Orroramvendelectasimdellabor
autestoquisexerspellasequinimisquaeaccuptatiamillabo.Ximolorsaerenimagnam
deesesquevererspelitiurautevoluptatur,comnimolore

Mellomtittel-prøve 
pratusetvitatiadollabinctotatexesalitibusamsoloriosaeperferum,ipisutaccuptae
cusexceritetur?Admoloraturionrere,utdoluptatio.Pisutmavoluptasimusamfac-
catquisiqueneeturmco.

En sidetekst-prøve: Tendi non 
numque ipsam etur? Lorem velestotat 
ex eatectas magnisci ut a qutiosamet 
esecuptati res es aliquame voles de 
voluptate odis aut et adipsam qu.

Typografi – font
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Franklin Gothic
 - regular

 - medium

 - italic

 - medium italic

Georgia
 - regular

 - bold

 - italic

 - bold italic

Arial
 - regular

 - bold

 - italic

 - bold italic

Næringshagene i Norge skal bruke fontene 
FranklinGothicogGeorgiaialtkommunikasjons-
materiell.

FranklinGothicerikketilgjengeligpåallepc-er,
da kan Arial benyttes som erstatning.

Georgiaskalværetilgjengeligpåalletyperpc-er.

Logofont
De lokale næringshagene som ønsker å lage 
logoeniprofilentilNæringshageneiNorgeskal
benytte malen på side 11. Fonten som er  benyttet 
er Futura Medium Condensed. Denne fonten skal ikke 
benyttes andre steder enn i logoen.

Typografi – font

HVISFRANKLINGOTHICIKKEERTILGJENGELIGSKALARIALBENYTTES

VÅREFONTERSKALBENYTTESIALTKOMMUNIKASJONSMATERIELL
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Profilfarger

PMS 548CP (100%)

CMYK C100-M21-Y28-K76

RGB R 0 - G 54 - B 66 

PMS 7622CP

CMYK C0-M97-Y89-K45

RGB R 125 - G 30 - B 24

PMS 548CP (55%)

CMYK C55-M12-Y15-K42

RGB R 99 - G 129 - B 140 

PMS 384CP

CMYK C26-M4-Y100-K35

RGB R 153 - G 154 - B 35

PMS 383CP (100%)

CMYK C29-M2-Y100-K18

RGB R 177 - G 182 - B 38

PMS 383CP (60%)

CMYK C17-M1-Y60-K11

RGB R 206 - G 208 - B 128

PMS 548CP (40%)

CMYK C40-M8-Y11-K30

RGB R 136 - G 158 - B 169

PMS 548CP (30%)

CMYK C30-M6-Y8-K23

RGB R 163 - G 180 - B 190

FARGERVILALLTIDVARIEREIFORHOLDTILULIKEMEDIERELLERTYPEPAPIR,FORREFERANSEANBEFALESPANTONECOLORBRIDGECOATED(THEPLUSSERIES)

PMS 548CP (20%)

CMYK C20-M4-Y6-K15

RGB R 193 - G 203 - B 212

PMS 548CP (10%)

CMYK C10-M2-Y3-K8

RGB R 224 - G 229 - B 235

Næringshagene i Norge har tre 
 hoved farger som skal være bærende  
i all vår visuelle kommunikasjon.  
Andre  farger enn de som vises her  
er ikke tillatt.

Blå (PMS 548) 
Denne er det tillatt å gjengi fargen 
100%ogidelyseretoner,slikdet 
vises til høyre. Andre toner skal 
 unngås.

Rød (PMS 7622)
Denneskalkungjengisi100%. 
Andre toner skal unngås.

Grønn (PMS 384/383)
PMS384skalkungjengisi100%. 
PMS383kangjengisi100%og60%.
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Profilbilder

Det er gjort en avtale med fotograf Åge Hojem som gir Nærings-
hagene i Norge og våre medlemmer bruksrettigheter på bildene 
til høyre. Prisen er kr 600 + mva pr bilde og bruk avtales direkte 
med fotografen.

Åge Hojem på telefon 900 61 010 eller aage@hojemfoto.no

Brukavfotoskalmerkesslik:Foto:ÅgeHojem

Retningslinjer når det skal fotograferes nye bilder:

Menneske/mennesker i arbeid skal være det sentrale i bildene

Rene,lyseflater–ikkenoe«unødvendig»ibildene

Fokus på blikkontakt

En gråmelering i bildene er ønskelig i bildeuttrykket.  
Vi ønsker at det legges opp til at bildebruken følger  
profilfargene,ogatbilderderforinneholdertonersom 
gåritilsvarendefargetonersomvibrukersomvåreprofilfarger:

Blå (PMS 548) 
Rød (PMS 7622)
Grønn (PMS 384/383)

Våre tre hovedbilder, som vi bruker mest

Øvrige bilder som vi bruker for å illustrere saker eller når hovedbildene ikke egner seg
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Strategiplan
Etablering av bedrift
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Strategiplan
Etablering av bedrift

MEDLEM
NÆRINGSHAGE
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Presentasjon – PowerPoint

Strategiplan
Etablering av bedrift

MEDLEM
NÆRINGSHAGE

Strategiplan
Etablering av bedrift

Tittel – toppnivå Georgia 36pt
Tekst,presentasjonFranklinGothic30pt(Arial)
 –Underpunkt,nivå1FranklinGothic24pt(Arial)

Strategiplan
Etablering av bedrift

MEDLEM
NÆRINGSHAGE

Tittel – toppnivå Georgia 36pt
Tekst,presentasjonFranklinGothic30pt(Arial)
 –Underpunkt,nivå1FranklinGothic24pt(Arial)

Presentasjonsmal som skal benyttes når foreningen Næringshagene i Norge er avsender

Presentasjonsmal som skal benyttes når medlemmer med eplelogo er avsender
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Brevark

Overskrift på brevet.
Tekst: Equasi qui con perio. Ut am a parchil is et fugiae aut volorit ibusdae occuscil modit esedigendae. Apid 
moluptum aditempos pra con nisi simenis as mi, volorempe sed quiatibus, quis escia dolupti ipsam labore 
sinvele nimodit omnihicim seque volorenis maximpo rrovit quiatiis acitat optam simoluptatem qui cup-
tat faccate nim aut latur, same eaquae vendipit excepelendae cus re millenihit qui odignitias aut laccature 
simporem recatur aut archilibus aribear ciendus, ommoluptur, sin re, sae. Nam et eum acipiet odiatetur sit 
intion rero dolorio. Ma qui omnimus arum adio magnihil is es accusam sum rendis quat est eatur?

Ceatem voluptame ium alis assi aut quidempe in conecea nimolor ibearum sunt volestrume quam quo om-
niatur aut lacersp electe nisti consequo in ratet rem quam facerfe rferrorest landemodia num aci asperspis 
de vit fugias et et enis esciis dolorest omnihil lorestis core nienditatio volorat accae veni te plabore repudis-
quam re, sitae eum im volentiunt hil evenis essimus aperro quiatibus.
Piento optaqui rem isit volorehent vel ipsa dolupta debitem fugiant quassim porehendae corerup tatiiscil 
eaquiam, conet que imusam, sitisinit, quas pro ernaturio verovit, corrum quam simil et landebis etur rero 
ium earum quis natur sum fugit eatium quiaeste ne sit, ut voluptas et quam idunt etus ra dolupta tioristisqui 
idis andipicia destio. Sed que di tem. Itat unt.

Impore, tem fuga. Agnimod itaturesent est doluptibusam dolupta turiam non enduntium ex est, ulliquam 
fugia aut doluptu sdanditiis eos sit ma nimagnatem eatem fugia cuscia plit, soluptata exeria nonsecus com-
nimi ncturem quidell orestem et aut aut minum reptat eum voluptati ommoloria sa ature dolores totatur aut 
ipid molo mo milliqui ipsum et velis inctotatur?

Erumqui ullitaspiet illenimet aliquatat que volo que offi  ci dolorernat ped maio. Ut maximporecto dig.

Med vennlig hilsen

Navn Navnesen

Mottaker 
Adresse 1
Adresse 2
1000 Stedsnavn

Sted, 12.12.2012

Næringshagene i Norge
Adresse
Telefonnr
e-post
web
Org.nr

MEDLEM
NÆRINGSHAGE

Overskrift på brevet.
Tekst: Equasi qui con perio. Ut am a parchil is et fugiae aut volorit ibusdae occuscil modit esedigendae. Apid 
moluptum aditempos pra con nisi simenis as mi, volorempe sed quiatibus, quis escia dolupti ipsam labore 
sinvele nimodit omnihicim seque volorenis maximpo rrovit quiatiis acitat optam simoluptatem qui cup-
tat faccate nim aut latur, same eaquae vendipit excepelendae cus re millenihit qui odignitias aut laccature 
simporem recatur aut archilibus aribear ciendus, ommoluptur, sin re, sae. Nam et eum acipiet odiatetur sit 
intion rero dolorio. Ma qui omnimus arum adio magnihil is es accusam sum rendis quat est eatur?

Ceatem voluptame ium alis assi aut quidempe in conecea nimolor ibearum sunt volestrume quam quo om-
niatur aut lacersp electe nisti consequo in ratet rem quam facerfe rferrorest landemodia num aci asperspis 
de vit fugias et et enis esciis dolorest omnihil lorestis core nienditatio volorat accae veni te plabore repudis-
quam re, sitae eum im volentiunt hil evenis essimus aperro quiatibus.
Piento optaqui rem isit volorehent vel ipsa dolupta debitem fugiant quassim porehendae corerup tatiiscil 
eaquiam, conet que imusam, sitisinit, quas pro ernaturio verovit, corrum quam simil et landebis etur rero 
ium earum quis natur sum fugit eatium quiaeste ne sit, ut voluptas et quam idunt etus ra dolupta tioristisqui 
idis andipicia destio. Sed que di tem. Itat unt.

Impore, tem fuga. Agnimod itaturesent est doluptibusam dolupta turiam non enduntium ex est, ulliquam 
fugia aut doluptu sdanditiis eos sit ma nimagnatem eatem fugia cuscia plit, soluptata exeria nonsecus com-
nimi ncturem quidell orestem et aut aut minum reptat eum voluptati ommoloria sa ature dolores totatur aut 
ipid molo mo milliqui ipsum et velis inctotatur?

Erumqui ullitaspiet illenimet aliquatat que volo que offi  ci dolorernat ped maio. Ut maximporecto dig.

Med vennlig hilsen

Navn Navnesen

Mottaker 
Adresse 1
Adresse 2
1000 Stedsnavn

Sted, 12.12.2012

Lokal Næringshage
Adresse
Telefonnr
e-post
web
Org.nr

Brevark som skal benyttes når  
foreningen Næringshagene i Norge er avsender

Brevark som skal benyttes når 
medlemmer med eplelogo er avsender
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Visittkort

Navn Navnesen
Funksjon/Tittel

Telefon +47 90 90 90 90
navn.navnesen@nhnett.no
www.nhnett.no

Adresse 1
Adresse 2

MEDLEM
NÆRINGSHAGE

Navn Navnesen
Funksjon/Tittel

Telefon +47 90 90 90 90
navn.navnesen@lokal-næringshage.no
www.lokal-neringshage.no

Adresse 1
Adresse 2

Visittkort som skal benyttes når  
foreningen Næringshagene i Norge er avsender

Visittkort som skal benyttes når 
medlemmer med eplelogo er avsender
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Næringshager med egen identitet – medlemslogo

Medlemslogo
Flere næringshager har investert i, og 
 bygget opp sin egen visuelle identietet, 
uten å bruke eplesymbolet. 

For å ivareta deres visuelle identitet, og 
samtidig vise tilhørigheten til Nærings-
hagene i Norge, er det utviklet en egen 
medlemslogo som skal benyttes av alle 
næringshager som ellers ikke bruker 
 eple-symbolet i sin identitet.

Eksemplet viser Tindved kulturhage
Tindved har egen logo og visuell identitet, 
uten bruk av eple-symbolet. På side 25 og 
26 vises eksempler på hvordan den nye 
medlemslogoen kan brukes.

Medlemslogo inn i profilboks
Oftevildetværeønskeligåbruke
 medlemslogoen som et frittstående 
element.Vianbefaleråbrukeprofilboksen
som en type «tag» – som vist på side 24.

Logokjeller
Det er påkrevet for alle næringshager 
å vise tilhørighet også til SIVA. Det kan 
også være behov for å vise fram andre 
 samarbeidspartnere. Til dette formålet  
har vi laget en logokjeller, se eksempel  
på side 26.



25
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Næringshager med egen logo, som bruker profilen 
til Næringshagene i Norge

Bruk av den visuelle profilen til 
 Næringshagene i Norge
Flere næringshager har sin egen logo,  
men ønsker å vise tilhørighet til foreningen 
vedåtaibrukheledenvisuelleprofilentil
Næringshagene i Norge. 

Logoen «Medlem av Næringshagene  
i Norge» skal alltid brukes i sammenheng 
med egen logo.

Retningslinjene for bruk av den visuelle 
profilen til Næringshagene i Norge skal 
følges på samme måte som de medlem-
mer som bruker eplelogoen.

Eksempler viser  
Næringshagen i Orkdalsregionen
Deharegenlogoogbrukerprofilentil
Næringshagene i Norge. På side 28 vises 
eksemplerpåhvordanprofilenbrukes.

Logokjeller
Det er påkrevet for alle næringshager 
å vise tilhørighet også til SIVA. Det kan 
også være behov for å vise fram andre 
 samarbeidspartnere. Til dette formålet  
har vi laget en logokjeller, se eksempel  
på side 26.
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Næringshager med egen logo, som bruker profilen 
til Næringshagene i Norge

Navn Navnesen
Funksjon/Tittel

Telefon +47 90 90 90 90
navn.navnesen@lokal-næringshage.no
www.lokal-neringshage.no

Adresse 1
Adresse 2

Visittkort PowerPoint

Overskrift på brevet.
Tekst: Equasi qui con perio. Ut am a parchil is et fugiae aut volorit ibusdae occuscil modit esedigendae. Apid 
moluptum aditempos pra con nisi simenis as mi, volorempe sed quiatibus, quis escia dolupti ipsam labore 
sinvele nimodit omnihicim seque volorenis maximpo rrovit quiatiis acitat optam simoluptatem qui cup-
tat faccate nim aut latur, same eaquae vendipit excepelendae cus re millenihit qui odignitias aut laccature 
simporem recatur aut archilibus aribear ciendus, ommoluptur, sin re, sae. Nam et eum acipiet odiatetur sit 
intion rero dolorio. Ma qui omnimus arum adio magnihil is es accusam sum rendis quat est eatur?

Ceatem voluptame ium alis assi aut quidempe in conecea nimolor ibearum sunt volestrume quam quo om-
niatur aut lacersp electe nisti consequo in ratet rem quam facerfe rferrorest landemodia num aci asperspis 
de vit fugias et et enis esciis dolorest omnihil lorestis core nienditatio volorat accae veni te plabore repudis-
quam re, sitae eum im volentiunt hil evenis essimus aperro quiatibus.
Piento optaqui rem isit volorehent vel ipsa dolupta debitem fugiant quassim porehendae corerup tatiiscil 
eaquiam, conet que imusam, sitisinit, quas pro ernaturio verovit, corrum quam simil et landebis etur rero 
ium earum quis natur sum fugit eatium quiaeste ne sit, ut voluptas et quam idunt etus ra dolupta tioristisqui 
idis andipicia destio. Sed que di tem. Itat unt.

Impore, tem fuga. Agnimod itaturesent est doluptibusam dolupta turiam non enduntium ex est, ulliquam 
fugia aut doluptu sdanditiis eos sit ma nimagnatem eatem fugia cuscia plit, soluptata exeria nonsecus com-
nimi ncturem quidell orestem et aut aut minum reptat eum voluptati ommoloria sa ature dolores totatur aut 
ipid molo mo milliqui ipsum et velis inctotatur?

Erumqui ullitaspiet illenimet aliquatat que volo que offi  ci dolorernat ped maio. Ut maximporecto dig.

Med vennlig hilsen

Navn Navnesen

Mottaker 
Adresse 1
Adresse 2
1000 Stedsnavn

Sted, 12.12.2012

Lokal Næringshage
Adresse
Telefonnr
e-post
web
Org.nr

Brevark

Strategiplan
Etablering av bedrift

Tittel – toppnivå Georgia 36pt
Tekst,presentasjonFranklinGothic30pt(Arial)
 –Underpunkt,nivå1FranklinGothic24pt(Arial)
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SIVA

Nasjonal programoperatør for næringshageprogrammet 
er SIVA. Dere som er SIVA-næringshage er pålagt å bruke 
SIVA-næringshagelogo.

Retningslinjer for bruk av SIVA-logoen sammen med 
NæringshageneiNorgesprofilstårnærmerebeskrevet 
idenneprofilveilederen.

YtterligereinformasjonomSIVAslogoogprofilfinnespå
www.siva.no/internett/cms.nsf/pages/grafiskprofil?open


