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Juventes nye designmanual vitner 
om en ungdomsorganisasjon som 
er glad, tydelig på budskapet sitt 
og stolte over arbeidet de gjør. 

Fargene er markerte, men med et retro-inspirert uttrykk, 
som gir assosiasjoner til de store folkebevegelsenes paroler 
og  plakater. Dette utfylles av en vennlig og tidløs font, som 
 inviterer til samhandling.

Også i dette designet beholdes Juventes brennende flamme, 
men designet komplimenteres med en bred fargepalett øverst, 
for å gjenspeile organisasjonens mangfold og åpenhet. Denne 
bidrar også til å forsterke kontrastene til de øvrige fargene.

Juvente skal være tydelig og lett forståelig. 
Samtidig skal designmanualen være så enkel og fleksibel at 
den kan tilpasses og fungere i flere tiår.

INTRO

Johannes Hoff Holmedahl
og resten av gjengen i Brainify
Oslo, 2. juni 2020
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Hovedlogo

Vertikal logo

1X

1Y 1Y

1X

1X
1X

En forklaring på dimensjoner og avstander 
i hovedlogoen.

Flammen er plassert visuelt 
sentrert over e-en.

Flammen og bredden på første element (Ju) i typografien er 
like brede, for å skape balanse.

Font: Inter Medium
Justert variant.
Farge: Juventerød.Forløpning fra  

Juventerød til  
c0 m50 y100 k0

1X

1Y

1X

1Y

Font: Inter Medium
Justert variant.
Farge: Juventerød.

Forløpning fra  
Juventerød til  

c0 m50 y100 k0

Se alle logovarianter ›
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HOVEDLOGO

POSITIV

Logovarianter

HOVEDLOGO ENSFARGET

VERTIKAL LOGO

VERTIKAL LOGO ENSFARGET

KUN IKON FARGER

KUN IKON ENSFARGET

NEGATIV

Se regler for bruk av logo ›
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4 Bruk logofilene og logovariantene som foreligger.
4 Behold logoens proporsjoner og størrelsesforhold.
4 Behold logoens orginale typografi og uforming.
4 Bruk riktig fargeversjon til riktig tilfelle (CMYK TIL TRYKK, RGB TIL SKJERM)

5 Ikke

5 Ikke

5 Ikke

5 Nei 5 Nei 4 Ja

Ikke bruk logoen som en del av en flytende tekst.

Ikke endre logoens proporsjoner når du setter den inn i f.eks. Powerpoint

Ikke legg på effektere på logoen (skygger/glans/etc) 

Tenk på hvilken bakgrunn du velger på logoen. Sørg for god lesbarhet og unngå rystende fargekombinasjoner.

LOGOREGLER

Verv noen til og vinn DVD!
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Juventerød

Lys cyan

Lyserød

Juventegul

Grå/svart

C0 M88 Y99 K0
#cc3333
R204 G51 B51
Pantone 7417C

C40 M5 Y4 K3
#A8C9E1
R168 G201 B225
Pantone 543C

Juventecyan
C80 M15 Y0 K0
#3399cc
R51 G153 B204
Pantone 2925C

C0 M46 Y35 K0
#DE9C91
R222 G156 B145
Pantone 487C

C0 M13 Y88 K0
#F3D145
R243 G209 B69
Pantone 122C

Forløpning fra  
Juventerød til  

c0 m50 y100 k0
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Fargeblokkene til Juvente gir 
trykksaker, annonser, rollups 
og digitale løsninger liv og «et 
fast stempel». En enkel ting som 
dette vil kunne vise at dette er 
et Juvente-produkt.

Fargeblokkene viser Juventes 
inkluderende miljø, registrene 
i tempo i organisasjonen, det 
kalde og chille på den ene 
siden, det sprøe og kreative 
gule og det demonstrative 
og aktive helt yttert på den 
motsatte siden.

Blokkene skal beholdes som 
5 kvadrater i disse fargene og 
plasseres i margene. De kan 
brukes på alle typer bakgrunn 
og som stående, liggende og i 
speilvendte versjoner.

Er du usikker på størrelsen kan bredden 
på Juvente i logoen være en indikasjon. 

Eksempel på plassering

FARGEBLOKKENE

Glad.
Tydelig.
Stolt.
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Høvdingens kjære squaw får 
litt pizza i Mexico by,  
er et eksempel på et pangram.
1234567890?#$%&@

FONT

Høvdingens kjære squaw 
får litt pizza i Mexico by.
1234567890?#$%&@
INTER BLACK

Høvdingens kjære squaw 
får litt pizza i Mexico by.
1234567890?#$%&@
INTER BOLD

Høvdingens kjære squaw 
får litt pizza i Mexico by.
1234567890?#$%&@
INTER MEDIUM

Høvdingens kjære squaw 
får litt pizza i Mexico by.
1234567890?#$%&@
INTER LIGHT

Høvdingens kjære squaw 
får litt pizza i Mexico by.
1234567890?#$%&@
INTER THIN

«All you need is Inter», kunne 
gjerne the Beatles ha sunget  
– for det er faktisk sant. 
Iallefall når du skal designe 
noe for Juvente. Da trenger 
du kun denne ene fonten, i alle 
sine variasjoner. Inter er en 
Google-font som er gratis og er 
tilgjenglig for alle. 

Fontenes variasjoner mot 
hverandre gir også en god 
effekt.

ERSTATNINGSFONT
Sitter du i knipa og ikke får 
brukt Inter – for eksempel i 
en Powerpoint får Arial eller 
Helvetica duge som erstatning.
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Illustrasjonene til Juvente er 
enkle, fargerike, hverdagslige 
og unge. Lag gjerne flere 
illustrasjoner i samme stil, og 
bruk dem om hverandre.

Illustrasjonene skal være 
uhøytidelige og ekte, og gjerne 
ha litt ulike «personer» som 
flere kan kjenne seg igjen i

Det viktigste med 
illustrasjonene er å kunne 
bryte opp presentasjoner 
og dokumenter, og kan 
gjerne brukes sammen med 
statements. Se eksempler på 
eksempel-siden litt lenger bak i 
manualen.

Illustrasjonene finnes også i 
outline-variant.



10

Designmanual Juvente
Oppdatert juni 2020POWERPOINT/KEYNOTE VOKSNE

Stolt
lesbar
tittel.

Mellomtitler
og undertittel

Tittelfelt i Inter Bold
Innledning uten punkter. Innledning uten punkter. 
Innledning uten punkter. Innledning uten punkter.

• Punkt 1
• Punkt 2
 • Underpunkt 1
 • Underpunkt 2
 • Underpunkt 3
  • Underunderpunkt 1
  • Underunderpunkt 2
  • Underunderpunkt 3
• Punkt 3

Tittelfelt i Inter Bold
Innledning uten punkter. 
Innledning uten punkter. 

• Punkt 1
• Punkt 2
 • Underpunkt 1
 • Underpunkt 2
 • Underpunkt 3
  • Underunderpunkt 1
  • Underunderpunkt 2
  • Underunderpunkt 3
• Punkt 3
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Stolt
lesbar
tittel.

Pausesider med mellomtitler, 
sitater eller påstander.

Pausesider med mellomtitler, 
sitater eller påstander.

Pausesider med mellomtitler, 
sitater eller påstander.

Tittelfelt i Inter Bold
Innledning uten punkter. Innledning uten punkter. 
Innledning uten punkter. Innledning uten punkter.

• Punkt 1
• Punkt 2
 • Underpunkt 1
 • Underpunkt 2
 • Underpunkt 3
  • Underunderpunkt 1
  • Underunderpunkt 2
  • Underunderpunkt 3
• Punkt 3
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Tittel på brevet da gitt

Um id min eni doluptis et ducil incius as unt, ut fuga. Itat fugitat emporehento 
inihic te vellame liae ne debis de odicaes equias expligent rendit ra nullore 
ribuscitio blab id quatiusciis maxim facepratiis eumenetur?

Evelicium inctias suntiati volupis utem siminctotas ariatiorro enda nonserae 
nonectat di blabo. Arunt et omnisciliate eveliquiam quo tes porporem que 
aut ommolupissi odi berchilla experibea dolor aut veliqui comniae poria etur 
sitatur errum, consequiam nost fugiand iorest exerore voloritium que con 
ni occaecerum aut qui dolor aut lab id unt venimi, ut eos nullenit, videmos 
sumqui bea vellupta vel imolupt atessit assequodis dolorehenis volor 
alitisqui adis explautest quuntis rem inis comnis sum experci minciendel et 
ilitas possus ea vidi volupta tusantis qui sa aut peritat.

Harumendant dolorenim dis dolent, voluptatae. Nem aut expello rehendit 
aliqui ipis dolores sintotat minis que consequi voluptate volendi tioreicae 
dolorer itaqui apit officium velendissi comnis modita et paribus veniantem 
quias eatibus.

Ximoluptibus eum rehenda idero cuptae rem que sin rest, que eum etur? 
Dolores et, eic te vendigeniet autemporum et hitisciliam eatet labo. Viti 
dolore samenit lanimolor susam fuga. Nam fugiti occuptam excepudae lab 
ium quis as nos adit eturibus, odi rem aliquam liaecep eratur aut velias.

Vennlig hilsen
Ola Normann

Juvente  |  Org.nr. 866968462  |  Torggata 1, 0181 Oslo  |  Epost: juvente@juvente.no  |  Telefon: 23 21 45 50

Ola Normann
Gategata 1
0123 Oslo

Oslo, 1. januar 2020

Rapportovertittel

Rapporttittel 
over to linjer

En fremstilling av ditt og datt
i samarbeid med duddelutt og dattera.

Mus moluptatem aut et lant evelitatum que pliberias que pori renduntores 
nat fuga. Dis aut assedis aut lit magnimilit peratus ea acepudi denis 
qui nobitin venimenis est volor si bea sequi corum iur, sequae verspic 
vendigendi sitatia nihicab in nectatus con platis nos as rae rerum alicat re, 
arumet doluptatis sita in niet as am aut hil incim simus solupta testiassin 
nonsectorum quate consecus delis everibus solorer esequis eiuntio nseque 
lam que re pero inum serfero reriandae. Ut omnimod quamus dendam ari ne 
maximusam rerum aut dolupta tempor rest event.

Mellomtittel
Totat explis dolorposant faccab iume essequi beritiatem eos vellaut 
amenecae atem as minum exceprat estrunture vel mo di dolecte pa 
doluptatur assunto doluptatia nimus dest ea quidis doloriandae evel 
modigendest, sa perehent ab idi id molupta temporpos a ius simus aut dolo 
bea consenet erumquis et ut occus.

Evel excea nam facerro es eum ullaborem. Voluptatem rehenem quiaturi 
que dem sa vit harchil mos num quo te num voloriatiure exeriae voluptur, 
omnis volupti officiunt facea quae simolorror aut apelit es exceribus 
elenduc iducillautem coriaest voluptatin prae sum la sum nus essitatentia 
duntibuscium reium et etur?

Mellomtittel
Aquodig enihiciis atquam volore molupta temporro expel et vitiistem hit 
fugia quat laboritem quo vidusda pore seque verisim inimus est quatis ma 
volorrum nobita dolupta de vollabor re si ab id maionse rferibus doloreptat 
porro que et alisquis neceped magni te volorem re sam, aceratur renihil 
is eturemqui nostrum as inverepudit, offici sita quam, etus earchillest, 
cuptatquos molendi tiusam ut volorem audam laboritae imporibus ut quid 
mo tem quo volorernatia nobis simagnim fuga. Nam quas mi, si doluptaquos 
solorerro moluptat vent.

Itiaspe voluptatur am, coreseque nimenti berate quas et la ventem faccus.
hillum quis con nostemp orendam eatur, volor mil molessequiat hillabo. 
Videlle secus.

01.01.2020  |  Skrevet av Ola Normann 88

*88 Fotnote, Daessitat rest la sum sit eumquibusa int fugia voluptatur aut dolecta cullani
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RØDT FLAGG HVITT FLAGG BLÅTT FLAGG

Beachflagg har et spesielt 
format, og designet på disse 
kan også brukes i andre 
varianter med en høyt og smalt 
lerret. 

For flaggene har vi også valgt 
å lage en høyere versjon av 
fargeklossene, som nærmest 
vil gi en følelse av et flagg i 
flagget.

Alle beachflagg for Juvente og 
Juvente sine underprodukter 
bør kjøres med firkantede og 
rette kanter.
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ROLLUPS

ANNONSE/PLAKAT

BROSJYRE MED MYE TEKST

FACEBOOK-PROFIL ANNO 2020

PIN I GULL MED PREG
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Kjær mor har mange barn – så 
også Juvente som har mange 
subbrands. Her er noen av dem 
og en guide for å vise hvordan 
de kan knyttes tettere opp mot 
moderbrandet.

Inter

Se subbrands ›

FRA

Dette elementet skal forsøkes 
knyttes sammen med logoene. 
Hver enkelt logo må tilpasses av 
den enkelte designer.

Merkingen skal gjøres subtilt, med 
skjønn og skal kun brukes én gang 
per trykksak. 

F.eks. vil en brosjyre  kunne ha 
subbrand-logoen på alle sider, 
men kun merke logoen med ”FRA 
 Juvente” på siste siden.

Flere av subbrandsene har egne fargepaletter. 
Derfor anbefaler vi å bruke de eksisterende 
fargepalettene sammen med grå, sort og hvit fra 
Juvente sin profil.

For nye profiler: bruk Juvente-fargene.

For alle Juvente sine subbrands, prøv å bytte 
over til fonten Inter, utenom på selvelogoen.

Det skal være gode grunner for å velge en annen 
sans-serif-font enn Inter, og det er få serif-fonter 
som Inter ikke vil passe sammen med.
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Heispitchen er det du rekker å 
si i heisen og noen spør «Hva er 
egentlig Juvente?». 

«Vi er en gjeng ungdommer 
som jobber for å 
redusere drikkepress og 
gjøre det enklere for alle 
å ta sine egne valg».



21

Designmanual Juvente
Oppdatert juni 2020

Juvente er en organisasjon av, 
med og for ungdommer, og 
måten man ordlegger seg på bør 
derfor være mindre formell enn i 
søsterorganisasjonene. 

Når Juvente snakker er det 
ungdom som snakker til ungdom! 
Akkurat som i designet, bør man 
strebe etter å fremstå som glade, 
tydelige og stolte. 

Juvente er positive og livsglade 
ungdommer, som møter verden 
med et smil – ikke med pekefinger. 
Vi er tydelig på hvor vi står og hva 
vi mener. Og vi er stolte over å 
tilhøre organisasjonen og arbeidet 
vi er en del av.

TONE-OF-VOICE


