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Introduksjon
HLF er en profesjonell og sterk organisasjon og det er viktig
for oss å fremstå slik, med entydighet og tydelighet i alle lag.
En helhetlig visuell profil er viktig i dette arbeidet. Denne profilhåndboken danner grunnlaget for vårt visuelle uttrykk.
HLF ønsker å signalisere profesjonalitet og seriøsitet mot faglige
og offentlige instanser, og nærhet og omtanke mot publikum.
Dette oppnår vi blant annet ved å være konsekvente og entydige
i bruken av våre grafiske uttrykk.
Denne profilhåndboken vil gi deg all informasjon du trenger
om bruk av logo, skriftsnitt, farger, utseende på trykksaker og
annen praktisk veiledning.
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Logo / grafiske elementer
Vår logo er bygget opp av to hovedelementer: Et symbol og et navn.
Symbolet er fast, mens navnet endres avhengig av bruksmåte og avsender:
• Vår hovedlogo
• Logo for fylkesnivå
• Logo for lokalnivå
• Logo til forskjellige utvalg
Symbolet er to buer i oransje og blått som symboliserer lydbølger/et øre.
Bokstavene “HLF” skal alltid være med, og må betraktes som en del av symbolet.
De skal alltid brukes i det valgte skriftsnitt og de angitte farger. Disse to elementene
er grunnstammen i vår grafiske profil.
HLF-logoen skal være et felles kjennetegn vi benytter for all kommunikasjon utad,
slik at mottakere umiddelbart oppfatter hvem som er avsender.
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Hovedlogo:

Med undertekst:

På engelsk:

For små størrelser:

HLF

HLF

HLF

HLF
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Norwegian Association
of the Hard of Hearing

Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselshemmedes Landsforbund
www.hlf.no

Flere varianter finnes på hlf.no sine tillitsvalgtsider.
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Sort:

Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselshemmedes
Landsforbund

Når informasjonen kommer fra fylkes- eller lokallag, skal steds
navnet plasseres etter logoen, og eventuell adresse, telefon
nummer og elektronisk informasjon plasseres som undertekst.
Se eksemplene nedenfor:
Fylkeslag:

Lokallag, et lokallag...:

Utvalg:

HLF Hordaland

HLF Drammen

HLF Tinnitusutvalget

Din hørsel – vår sak

Din hørsel – vår sak

Din hørsel – vår sak

Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Et lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund

Lokallag, ditt lokale...:

Hørselshemmedes Landsforbund

Logovarianter finnes på nynorsk
og i svart/hvitt.

HLF Tinnitusutvalget
Finnmark

HLF Lillehammer

HLF Hordaland

Din hørsel – vår sak

Din hørsel – vår sak

Din hørsel – vår sak

Hørselshemmedes Landsforbund

Ditt lokale hørselslag

Eit fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund
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Farger
Våre hovedfarger er følgende:

Eksempler
PMS 123
CMYK 0-30-94-0

PMS 2758
CMYK 100-76-0-38

I en utvidet palett kan følgende støttefarger også benyttes:

HLF
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CMYK 0-73-100-0

Overskrift
Våre skriftsnitt er...
Overskrift
Våre skriftsnitt er...

Skriftsnitt
Fontene som skal benyttes er: Times og Trebuchet (eventuelt Arial).
Trebuchet er logo-fonten, men den skal også benyttes som tittelfont,
i overskrifter, undertitler, ingresser og faktabokser samt i skjermbaserte
presentasjoner. Times bør benyttes ved lengre tekster og i annet skriftlig materiell
hvor leservennligheten er viktig. Arial kan benyttes i mangel av Trebuchet.
Skriftsnittene skal anvendes i henhold til typografiske og kommunikasjonsmessige
kriterier, og man kan benytte alle variasjoner av fontene, som normal, kursiv, bold osv.
Times

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Trebuchet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
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Maler

HLF

Hørselshemmedes

Postboks 6652

Brevark
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HLF brevark har en ren og ryddig
utforming som tillater tekstmessige
variasjoner uten at den endrer utseende og karakter. Brevarket ligger
som mal for utskrift i Word.

mmer

HLF Lilleha
hørselslag
Ditt lokale
– vår sak
Din hørsel

Landsforbund

Etterstad • 0609

OSLO

HLF

Hørselshemmedes Landsforbund

Postboks 6652 Etterstad • 0609 OSLO

HLF konvolutter er utformet slik at de et
tilpasset de fleste standardkonvolutter.
Som standard benyttes:
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HLF
HLFDrammen

Et lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund
Hørselshemmedes Landsforbund
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Postboks 6652 Etterstad • 0609 OSLO

Landfalløya 78 • 3023 Drammen

Diverse materiell kan lastes ned fra
hlf.no sine tillitsvalgtsider.
Postboks 6652 Etterstad • 0609 OSLO • Tlf: 22 63 99 12 • E-post: hlf@hlf.no • www.hlf.no

63
mer • Tlf: 22

2614 Lilleham

99 12 • E-post:

hlf@hlf.no

• www.hlf.no

Visittkort

HLF visittkort skal ha
denne utforming, og
følge denne malen.

Konvolutter

• E6/5 (med og uten vindu)
• C5 (med og uten vindu)
• C4 (uten vindu)
• EC4 (med vindu)
• B4 (uten vindu)
• C5-svarkonvolutt

Annonser

I alle annonser skal HLF-logoen
plasseres nede i venstre hjørne.
Det er utarbeidet to annonsemaler
som begge kan brukes i farge eller
sort/hvitt trykk.
Det er én mal for enklere kunn
gjøringer, og én standardannonse
for annet bruk.

Informasjonsmøte om Tinnitus
Dae wet wet wet jweljt wellkjjg aøsldjgløsjg ksj søal jgklsjdg lsj glagjrojojdk
aiew asfg sødgj ajsg g
wei w ewe h e fgasødglkdsgljsdg økls aasdg
iio sio gøaseijgt s oøsetjøsaøj lsje
e fgasødglkdsgljsdg ø
Torsdag 5. mars
Stasjonsgt. 2,
Lillehammer
Invitasjon

areise
TeSpm
ania

HLF Lillehammer
Ditt lokale hørselslag
Din hørsel – vår sak

til

lsj glagjrojojdk
jg ksj søal jgklsjdg
iio sio
wellkjjg aøsldjgløs
dsgljsdg økls aasdg
Dae wet wet wet jweljt
g wei w ewe h e fgasødglk
aiew asfg sødgj ajsg lsje e fgasødglkdsgljsdg ø
øj
gøaseijgt s oøsetjøsa
ery aer aery
dfghj fg sf
dr dgy arya ery

HLF

s Landsforbund
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Kunngjøringsannonse

Standard
annonse

Maler
HLF produserer og distribuerer til hvert lokal- og fylkeslag fortrykkede ark som skal benyttes til
utsendelse av informasjon på lokalplanet. På disse kan man kopiere eller printe ønsket tekst i sort.
Disse malene vil også være tilgjengelig for nedlasting fra hlf.no sine tillitsvalgtsider.
Informasjon

			

Omslag til informasjonsark

			
			
			

Vi lager også standardmapper / omslag som kan brukes ved utsendelser,
hvor innsidearkene stiftes inn i omslaget. Dette gir et profesjonelt og
ryddig uttrykk.

HLF

Cochlea-imp
lantat

nd
s Landsforbu
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sak
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Brosjyrer og foldere
HLF er en stor og sterk organisasjon og det skal synes i alle ledd.
Derfor skal alt brosjyremateriell fra HLF ha en helhetlig, tydelig og
entydig profil på forsiden. På innholdssidene står man derimot friere i
utforming av tekst- og billedbruk.
Vi har utarbeidet ferdige maler for brosjyrer i disse formater:
• A4
• A5
• 10 x 21 cm

CI - hva så?

Likemenn

HLF

Hørselshemme
des Landsforbund
Din hørsel – vår
sak

Likemenn
i Oppland
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Dekorelementer
HLF ønsker ikke at det benyttes standard dekorelementer, som
”Clip Art” og liknende. Vi vil bygge opp vårt eget arkiv med diverse
grafiske elementer i form av streker og figurer som kan brukes for å
forsterke våre budskap, men uten at det forstyrrer vår grafiske profil.
Disse vil også være tilgjengelig på vår hjemmeside.

Figur
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Strek

Nedlasting og bestilling
Nedlasting

Alle maler og logovarianter kan lastes ned fra HLF sin hjemmeside: www.hlf.no,
på tillitsvalgtsiden.

Bestilling

Trykksaker kan bestilles direkte fra trykkeriet ved å bruke hjemmesiden vår.
Se egen informasjon der.
Det er også mulig å bestille trykksaker via telefon eller telefax til trykkeriet.
Ønskes materiell benyttet til lokalaviser eller annen trykkproduksjon kan
nødvendig materiell fås ved henvendelse til HLF sitt faste trykkeri PoliNor AS.
De kan også være behjelpelige med utforming og produksjon av dine egne
trykksaker. Kontakt dem for priser og bestilling.
PoliNor AS
Tlf.: 32 80 49 10
Fax: 32 80 49 11
Email: post@polinor.no

11

Om HLF
✔

Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede

✔

HLF er Norges mest voksende frivillige organisasjon

✔

HLF er verdens største hørselsorganisasjon

✔

HLF er Norges største interesseorganisasjon for personer med
en funksjonsnedsettelse

✔

Det finnes nær 700.000 personer med nedsatt hørsel i Norge
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