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CMYK version		

Rød farve: 0/95/87/0

Sort farve: 0/0/0/100

RGB version		

Rød farve: 197/40/42

Sort farve: 0/0/0

Pantone version		

Rød farve: 485 C		

Sort farve: Neutral Black C

Negativ version		

Hvid farve: 0/0/0/0

Hvid farve: 255/255/255

Positiv version		

Sort farve: 0/0/0/100%

Sort farve: 0/0/0

LOGO VERSIONER
–
RBU’s logo anvendes som hovedregel i
grundversionen, hvilket vil sige med ordene „RED BARNET UNGDOM“ i rød farve,
og pilene i sort.

Grundversion

I specielle tilfælde kan der imidlertid være
behov for at anvende logoet i en alternativ
version:

Negativ version

• Negativ version anvendes, når baggrunden er mørkere end 50% eller i forbindelse
med det 5. element

Positiv version

• Positiv version anvendes når der reproduceres i sort/hvid i lav kvalitet (for
eksempel fax)
RBU’s logo findes i en alternativ form,
som kun må anvendes på digitale medier,
såsom Facebook, hvor begrænset plads
gør det nødvendigt, at logoet fylder
mindre. Logoet anvendes som hovedregel i
grundversionen, men kan også anvendes i
den alternative version:
• Negativ version anvendes, når baggrunden er mørkere end 50% eller i forbindelse
med det 5. element
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Facebook grundversion

Facebook negativ version

LOGO STØRRELSE
–
På særligt små designelementer (f.eks.
Visitkort) anvendes logoet i størrelsen 2,27
mm i højden. På særligt store designelementer tilpasses logoets størrelse efter
designerens vurdering. Dog bør logoets
størrelse i forhold til øvrige elementer holde
sig til ånden i designprogrammet sådan
som den eksemplificeres i denne manual.

Visitkort

CECILIE HANSEN
FORMAND

ch@redbarnetungdom.dk
@FruConradas
61 70 60 78
RED BARNET UNGDOM · ROSENØRNS ALLÉ 12 · DK- 1634 KØBENHAVN V · TLF 35 24 85 42
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LOGO PLACERING
–
RBU’s logo placeres altid højrestillet. Eneste
undtagelser er på visitkortet samt digitale
medier; dette er nærmere specificeret
senere i designmanualen.

Visitkort

A4 brevpapir

CECILIE HANSEN
FORMAND

Logoet placeres altid i en afstand fra højrekanten samt over- og underkanten, der
svarer til minimum 5 mm på tryksager og
2 mm på digitale medier.

Peter Hansen
Fiktiv Firma
Fantasigade 26
0000 By

ch@redbarnetungdom.dk
@FruConradas
61 70 60 78
RED BARNET UNGDOM · ROSENØRNS ALLÉ 12 · DK- 1634 KØBENHAVN V · TLF 35 24 85 42

København 12.09.15

Kære Peter Hansen

Att.
Peter Hansen

ANGÅENDE BARNETS VEN

Fiktiv Firma
Fantasigade 26
0000 By

Hjemmeside

WEBSITE - SKABELON 1 -FORSIDE

At explaborum non consequi debis evel et eaNam volupta tquosant excea velibusam, ipicidisit et occulparum
nobis nonse num niam corempo ritatet utem enis quatur sinum sitaepudit lande prehenis volorit ionsecearum evel ipictiossin rectotae nonest ullor repudae cus dollabo. Et mos volorit iistibe arumquam, consend
usciae. Nam, cum exero opta nonsedit a nia vendam ut aut libus aspellate suntem. El molorio. Illenduciet
ommoluptatio tent iusandest eos doloria doluptat.
Aximusc iaepudia voluptur, sum ut eati re dest, conectoris dolo blaboreiur serem harciistium endae nis
venis in electo officae ipsunt autet etur, con et liquibus eturem re, volor adicien ihiliquias et labo. Ut aborpor
HilsenIquam voloreniam et aut eum hil inci voles eumque perum que pernat.
Mus ape sus eum quatem con possim imus aut lam, consequibus as maios possit omnihil excea cum et,
omnimin iminctecum ut quiscim reici ullorrum ullaut omnimin earibus et velestincta sit, occab intiumet laut.
Med Venlig

CECILIE HANSEN
Formand
T 33 44 55 66
E cecilie@redbarnetungdom.dk

Red Barnet Ungdom
Rosenørns Allé 12
DK-1634 KBH.V
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T 33 44 55 66
M 66 77 88 99

cecilie@redbarnetungdom.dk
www.redbarnetungdom.dk

GRAFISK 5. ELEMENT
–
Det såkaldte 5. element, splashen, er et
ekstra grafisk element, der understøtter
og spiller sammen med RBU’s eksisterende logo.
Splashen vil blive brugt til at skabe en høj
genkendelsesværdi, internt såvel som eksternt, og vil på en frisk og uhøjtidlig måde,
vise omverdenen de værdier og kvaliteter,
som Red Barnet Ungdom står for.
Elementet kan variere i form og farve. På
de kommende sider ses splashen i brug og
hvordan det skal udnyttes.
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GRAFISK 5. ELEMENT ANVENDELSE
–

Splash rektangel med RBU’s logo

Det 5. element anvendes som visuelt
virkemiddel på bl.a. publikationer og forskellige digitale medier.
Det 5. element findes i flere versioner:
som et dekorativt element ved tekst- og
citatbokse og som et rektangel, hvor RBU’s
logo indgår.
 år RBU’s logo placeres på det 5. element,
N
skal det altid være i negativ version og
centreres. Logoet skal placeres så det flugter med kassens bund. Rektanglen måler
som udgangspunkt 188x105,5 mm, men
kan forstørres/formindskes proportionelt
efter behov.
Størrelsen på elementet er variabel og
tilpasses baggrunden eller tekstboksen
efter grafikerens skøn (se eksemplerne til
højre).

Hjemmeside

WEBSITE - SKABELON 1 -FORSIDE

200x200 mm folder
RED BARNET UNGDOM – IDIALOGØVELSER

FRUGTSALAT
Hvad kan du bruge øvelsen til?
• Udtrykke holdninger
• Forstå forskellighed
SÅDAN GØR DU
Lav en rundkreds med stole og sørg for, at der er én for
lidt. Udvælg et barn til at stå i midten.
Forklar hvad emnet for legen er. Den i midten skal nu
sige én ting, som han/hun synes er et svar på spørgsmålet. Alle der er enige, rejser sig og finder en ny stol.
For personen i midten gælder det om at stjæle én af
de stole, der bliver ledig, så en ny person ender i midten.
Hvis man er endt i midten og er tom for ideer, kan man
bruge „nødudgangen“ og sige „frugtsalat“. Så skal alle
rejse sig og finde en ny plads.
Du kan med fordel selv deltage aktivt i øvelsen for at
gøre dialogen til en fælles proces mellem de unge og dig.

Fontstørrelse på overskriften i rektanglen
må gerne variere for at imødekomme
forskellige krav til tekstmængden.
Overskriften skal laves i InDesign ved alle
tryksager, for at opnå den bedst mulige
kvalitet - kun ved digitale medier er det
tilladt at lave den i Photoshop.

Selvom det er vores politik at inddrage børn i
beslutningsprocesser, så er det ikke nødvendigvis let for dem at deltage.
Derfor er det vores opgave at sørge for,
at de har nogle rammer hvor de nemt kan
udtrykke sig.

VARIATIONER
Start med klassisk frugtsalat som icebreaker. Når alle er
blevet fortrolige med legen, er det let at bruge den i den
ovenfor beskrevne version.
En variation, der kan bruges som dialogoplæg til at
løse et problem, kan være at stå i en cirkel uden nogen
i midten. Hvis man har et bud på en løsning, træder
man et skridt ind i cirklen og siger det. Alle der er enige,
træder et skridt ind mod midten. Her bliver de stående,
indtil næste bud kommer. Hvis en person i indercirklen
er enig, bliver vedkommende stående, hvis ikke rykker
personen tilbage til ydercirklen.

8
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23-09-2015 14:47:16

FARVER
–
RBU’s farvepallet giver mulighed for at
variere det visuelle kommunikatons udtryk. Farvepalletten er opdelt i primære og
sekundære farver, der knytter sig til hver
deres funktion.
De primære farver kan anvendes på alle
medier, mens de sekundære udelukkende
anvendes på RBU’s hjemmeside.

Primære farver

CMYK 55/5/10/0
RGB 144/194/221
PANTONE 297 C

CMYK 85/5/0/0
RGB 58/165/226
PANTONE 2995 C

CMYK 100/75/45/40
RGB 35/55/77
PANTONE 7463 C

CMYK 40/75/0/0
RGB 149/89/154
PANTONE 7655 C

CMYK 0/75/0/0
RGB 207/97/156
PANTONE 218 C

CMYK 85/0/45/0
RGB 72/165/157
PANTONE 326 C

CMYK 0/90/50/0
RGB 200/55/88
PANTONE 198 C

CMYK 5/90/75/0
RGB 193/55/60
PANTONE 1795 C

CMYK 25/95/5/0
RGB 165/41/126
PANTONE 675 C

CMYK 55/80/0/0
RGB 124/76/147
PANTONE 258 C

CMYK 75/75/0/0
RGB 91/80/152
PANTONE 7670 C

Sekundære farver

CMYK 65/20/0/0
RGB 116/166/219
PANTONE 292 C
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CMYK 10/20/80/0
RGB 225/198/83
PANTONE 128 C

PRIMÆRE FONT
–
Dosis er RBU’s primære font.
Den skal bruges til alle former for
tekst (fra overskrifter til brødtekst) i
alle medier.
Teksten står altid angivet i ren sort
(0/0/0/100) eller ren hvid (0/0/0/0)
- med undtagelse af den konsultative
typografi på visitkort og brevpapir, som er
anvendt i grå (0/0/0/50).
Teksten er altid venstrestillet. Dette
er et ufravigeligt princip i alle sammenhænge. Eneste undtagelse er på digitale
medier.

Dosis ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Dosis Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Dosis SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Dosis Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Dosis Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Dosis Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Dosis ExtraLight

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
S. 10
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OVERSKRIFTER
–
Orddeling i overskrifter skal undgås.

VÆRKTØJSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I
RED BARNET UNGDOM

VÆRKTØJSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I RED BARNET UNGDOM

Råstoffet til denne samling af aktiviteter er blevet
gennemarbejdet af RBU frivillige på RBA temadagen i
efteråret 2012.
Efter temadagen er materialet blevet samlet, skåret
til og skrevet ud, så resten af organisationen har en
kilde af inspiration til at inddrage børnene i de projekter,
de er en del af og skabe muligheder for, at børnene kan
give deres mening til kende.

Den rettighedsbaserede tilgang handler ikke om
børnebestemmelse, men om at skabe et samarbejde
de frivillige og børnene i mellem. Som frivillig har du
et overblik over rammerne for projektet, og hvad der
er muligt. Den frivillige har stadig hovedansvaret for at
projektet og aktiviteterne kører godt, og ikke alle børn er
vant til at blive spurgt og få ansvar, så ofte er processen
vigtigere end målet.

Råstoffet til denne samling af aktiviteter er blevet
gennemarbejdet af RBU frivillige på RBA temadagen i
efteråret 2012.
Efter temadagen er materialet blevet samlet, skåret
til og skrevet ud, så resten af organisationen har en
kilde af inspiration til at inddrage børnene i de projekter,
de er en del af og skabe muligheder for, at børnene kan
give deres mening til kende.

Den rettighedsbaserede tilgang handler ikke om
børnebestemmelse, men om at skabe et samarbejde
de frivillige og børnene i mellem. Som frivillig har du
et overblik over rammerne for projektet, og hvad der
er muligt. Den frivillige har stadig hovedansvaret for at
projektet og aktiviteterne kører godt, og ikke alle børn er
vant til at blive spurgt og få ansvar, så ofte er processen
vigtigere end målet.

Aktiviteterne er inddelt i tre kategorier
• Aktiviteter til at få de gode dialoger sammen
• Aktiviteter til at planlægge sammen
• Aktiviteter til at få de gode ideer sammen

God fornøjelse og giv den gas!

Aktiviteterne er inddelt i tre kategorier
• Aktiviteter til at få de gode dialoger sammen
• Aktiviteter til at planlægge sammen
• Aktiviteter til at få de gode ideer sammen

God fornøjelse og giv den gas!

Formen er tænkt som en opskriftsbog, hvor grundideerne og udformningen kan bruges i RBUs projekter.
Da ikke et projekt ligner et andet, skal det ses som
skabeloner, der formes efter den kontekst, man selv
sidder i. Så tag det, brug det og form det, så det passer
til netop der, hvor du er.
De gode dialoger og udviklingen af projekterne skal
både ske i samarbejde med børnene, men også i samarbejde med andre frivillige. Derfor kan aktiviteterne også
bruges frivillige imellem, så alle involverede frivillige får
mulighed for at sætte præg på det projekt, de er en del af.

Formen er tænkt som en opskriftsbog, hvor grundideerne og udformningen kan bruges i RBUs projekter.
Da ikke et projekt ligner et andet, skal det ses som
skabeloner, der formes efter den kontekst, man selv
sidder i. Så tag det, brug det og form det, så det passer
til netop der, hvor du er.
De gode dialoger og udviklingen af projekterne skal
både ske i samarbejde med børnene, men også i samarbejde med andre frivillige. Derfor kan aktiviteterne også
bruges frivillige imellem, så alle involverede frivillige får
mulighed for at sætte præg på det projekt, de er en del af.

4

4
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Eksempel på orddeling
i overskrift

BØRNEINDDRAGELSE I PRAKSIS – INTRO

BØRNEINDDRAGELSE I PRAKSIS – INTRO

23-09-2015 14:46:55

TAL
–
Der eksisterer to typer tal i RBU’s
typografi: Tal med samme bredde og
tal med variabel bredde. Det er vigtigt at
anvende den rigtige type tal i den rigtige
sammenhæng. Forskellen på de to versioner ses bedst ved eksemplerne til højre;
bemærk den lille forskel ved tallet „1“ i de
to kolonner.
Tal med variabel bredde bruges eksempelvis til overskrifter, priser og tekst.
Tal med samme bredde bruges til tabeller,
skemaer samt indholdsfortegnelser.
For at ændre tallene til samme bredde
i InDesign, markeres de alle og herefter
vælger man indstillingen Character-Open
type-Tubular ligning.

Tal med variabel bredde er ukorrekt
anvendt i en talkolonne. Tallene står
forskudt over hinanden, så de er svære at
lægge sammen

1.229
102.864
7.075
2.140.753
2.251.921
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1.229
102.864
7.075
2.140.753
2.251.921

Eksempler på en korrekt og ukorrekt indholdsfortegnelse

S. 1
S. 2
S. 3
S. 4
S. 5
S. 6
S. 13
S. 17
S. 30
S. 50
S. 100
S. 186
S. 12

Tal med samme bredde er korrekt anvendt
i en talkolonne. Tallene står umiddelbart
over hinanden, så de er lette at lægge
sammen

S. 1
S. 2
S. 3
S. 4
S. 5
S. 6
S. 13
S. 17
S. 30
S. 50
S. 100
S. 186

PLACERING AF DET 5.
ELEMENT PÅ BILLEDER
–
RBU udtrykker sig oftest i billeder. Billeder
af rigtige mennesker, i rigtige situationer.
De er altid varme og personlige og aldrig
urealistiske eller kunstige.
Når splashen placeres på billeder, må den
ikke forstyrre billedets indhold. Splashen
må således ikke dække vigtige dele af
billedet, eksempelvis ansigter, mennesker
eller andre elementer, der er essentielle
for at forstå billedets handling eller æstetik. Hvis billedet fx forestiller en fodboldkamp, må splashen hverken skjule spillere
eller bold.

Motivet er placeret hensigtsmæssigt i forhold til
splashen

PROJEKTLEDERVEJLEDNING

Splashen er altid centeret i toppen på
motiver.

PROJEKTLEDERVEJLEDNING

S. 13
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PROJEKTLEDERVEJLEDNING

To eksempler på, at
splashen skjuler vigtige
dele af billedet og baggrundsmotivet er derfor uhensigtsmæssigt placeret

VISITKORT
–
Alt tekst er sat med Dosis i ren sort
(0/0/0/100) med undtagelse af den
konsultative typografi, som er anvendt i
grå (0/0/0/50).
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BREVPAPIR
–
Alt tekst er sat med Dosis i ren sort
(0/0/0/100) med undtagelse af den
konsultative typografi, som er anvendt i
grå (0/0/0/50).
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200X200 MM FOLDER
–
Folderen har dimensionerne 200x200 mm
og består af et varierende sideantal, alt
efter behov. Der er inspirerende billeder til
teksten for at skabe et univers og noget,
man som læser kan forholde sig til. Der er
fokus på at bruge motiver af livlige, glade
børn og masser af farver.
Splashelementet går igen ved diverse
info- og citatbokse. Splashelementet kan
variere i størrelse og farve, alt efter behov.
Dog er det kun tilladt at bruge de primære
farver.
Tekstboksene må gerne have varierende
højde (fra bunden) for at imødekomme
forskellige krav til tekstmængden. Dog skal
afstanden fra rubrikken til brødteksten
altid være den samme, for at opretholde
en rød tråd i den grafiske linje.
Placering af info- og citatbokse sker efter
grafikerens skøn - dog må de ikke overlappe brødteksten eller på anden måde
genere læsbarheden.
Alt tekst er sat med Dosis i ren sort
(0/0/0/100) med undtagelse af den konsultative typografi samt info- og citatboksene, som er anvendt i ren hvid (0/0/0/0).
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A4 FOLDER
–
Folderen har dimensionerne 210x297 mm
og består af et varierende sideantal, alt
efter behov. Der er inspirerende billeder til
teksten for at skabe et univers og noget,
man som læser kan forholde sig til. Der er
fokus på at bruge motiver af livlige, glade
børn og masser af farver.
Splashelementet går igen ved diverse
info- og citatbokse. Splashelementet kan
variere i størrelse og farve, alt efter behov.
Dog er det kun tilladt at bruge de primære
farver.
Tekstboksene må gerne have varierende
højde (fra bunden) for at imødekomme
forskellige krav til tekstmængden. Dog skal
afstanden fra rubrikken til brødteksten
altid være den samme, for at opretholde
en rød tråd i den grafiske linje.
Placering af info- og citatbokse sker efter
grafikerens skøn - dog må de ikke overlappe brødteksten eller på anden måde
genere læsbarheden.
Alt tekst er sat med Dosis i ren sort
(0/0/0/100) med undtagelse af den konsultative typografi samt info- og citatboksene, som er anvendt i ren hvid (0/0/0/0).
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POSTKORT
–
Eksemplet til højre er et 2-siddet A6
postkort; den kan opskaleres proportionelt
til et A5 format efter behov.
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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POSTKORT
–
Eksemplet til højre er et 2-siddet A6
postkort; den kan opskaleres proportionelt
til et A5 format efter behov.
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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FLYER
–
Eksemplet til højre er en 2-siddet A5 flyer;
den kan op- og nedskaleres proportionelt
til et A4 eller A6 format efter behov.
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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FLYER
–
Eksemplet til højre er en 2-siddet A5 flyer;
den kan op- og nedskaleres proportionelt
til et A4 eller A6 format efter behov.
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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PLAKAT
–
Eksemplet til højre er en A4 plakat; den
kan opskaleres proportionelt til et A0, A1,
A2 eller A3 format efter behov.
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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PLAKAT
–
Eksemplet til højre er en A4 plakat; den
kan opskaleres proportionelt til et A0, A1,
A2 eller A3 format efter behov.
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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ROLL-UP
–
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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ROLL-UP
–
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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BANNER
–
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken må gerne variere for at imødekomme
forskellige krav til tekstmængden.
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BANNER
–
Der er inspirerende billeder til teksten for
at skabe et univers og noget, man som
læser kan forholde sig til. Der er fokus på
at bruge motiver af livlige, glade børn og
masser af farver.
Splashelementet kan variere i farve, alt
efter behov. Dog er det kun tilladt at bruge
de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden i rubrikken og brødteksten må gerne variere
for at imødekomme forskellige krav til
tekstmængden. Dog skal afstanden fra
rubrikken til brødteksten altid være den
samme, for at opretholde en rød tråd i den
grafiske linje.
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T-SHIRTS
–
Splashelementet kan variere i størrelse og
farve, alt efter behov. Dog er det kun tilladt
at bruge de primære farver.
Alt tekst er sat med Dosis i ren hvid
(0/0/0/0).
Fontstørrelsen og linjeafstanden må gerne
variere for at imødekomme forskellige
krav til tekstmængden.
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HJEMMESIDE
–
Fontfarven veksler mellem ren hvid
(255/255/255) eller ren sort (0/0/0) for
at sikre ordentlig læsbarhed - alt afhængig
af baggrundsfarven.
Primære og sekundære farver er anvendt
til splashelementet, som går igen på hele
siden.
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FACEBOOK
–
Profilbilledet består af splashelementet,
som bruges både som et illustrativt element, men også til at fremhæve RBU som
afsender. Den specielle udgave af RBU’s
logo indgår ligeledes. Det skal altid forblive
i negativ version, mens splashen kan variere i farve, alt efter behov. Dog er det kun
tilladt at bruge de primære farver.
Sloganet/rekrutteringsteksten i venstre hjørne, kan veksle imellem ren hvid
(255/255/255) eller ren sort (0/0/0) for
at sikre ordentlig læsbarhed.
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FACEBOOK ANNONCE
–
Annoncen består af et motiv, som klart og
tydeligt kommunikerer budskabet. Dette
understøttes ved hjælp af annonceteksten,
som kun må fylde 20% af det samlede
billede.
Splashelementet optræder ligeledes og
bruges både som et illustrativt element,
men også til at fremhæve RBU som
afsender. Den specielle udgave af RBU’s
logo indgår ligeledes. Det skal altid forblive
i negativ version, mens splashen kan variere i farve, alt efter behov. Dog er det kun
tilladt at bruge de primære farver.
Annonceteksten i højre hjørne, kan veksle
imellem ren hvid (255/255/255) eller ren
sort (0/0/0) for at sikre ordentlig læsbarhed.
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Red Barnet Ungdom er en børnerettighedsorganisation,
der arbejder for en børnevenlig verden, hvor børn og
unge bliver taget alvorligt.
Børn er deres egne. Dem er der ingen, der ejer. Derfor
har børn rettigheder som alle andre mennesker.
Børn er særligt sårbare pga. deres alder og styrke.
Derfor kan de ikke nødvendigvis selv sikre, at deres
rettigheder bliver overholdt. De har deres eget sæt rettigheder, som er sikret i FN’s Børnekonvention fra 1989.
Red Barnet Ungdom arbejder særligt for at sikre børns
ret til uddannelse, fritid og deres internationale
rettigheder.
Vi er ca. 2.500 medlemmer og ca. 900 frivillige.
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