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Maksimal  
synlighed og 
synergi

Målet er klart
Den visuelle identitet skal skabe en stærk 
sammenhæng og gennemslagskraft på alle 
platforme. Synlighed og synergi, altid med 
en tydelig afsender og klare budskaber. 
Designet skal være ensartet på tværs af 
platforme, medier og services.

Information om designguiden
Byro & Co A/S 
Hermesvej 15, 6330 Padborg
Tlf. +45 719 99 719 
info@byro.co

Padborg Transportcenter 
Toldbodvej 2, 6330 Padborg
Tlf. +45 79 30 40 04 
fs@padborgtransportcenter.dk

Business Aabenraa 
Storegade 30, 6200 Aabenraa
Tlf. +45 73 62 20 20  
post@businessaabenraa.com
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Husk   
Brug altid din sunde fornuft.  
Også ved tvivlsspørgsmål om design.

Navnetræk
Logoemblem og navn må ikke adskilles og 
kun bruges i sine originale farver, former og 
proportioner.

Farver
Logo skal altid bruges i originale faver, som 
består af 2 grundfarver og hvid. I specielle 
tilfælde kan logoet desuden gengives i sort 
eller hvid.

Typografi
Der vil som udgangspunkt i forbindelse med 
logoet ikke være nødvendigt med tekster. 
Skulle man får brug det alligevel, bruges 
fonten "Aller" på de platforme hvor det er 
teknisk muligt. Alternativt kan "Arial" bruges.

Placering
Logoet skal altid placeres efter de anvis-
ninger som er angivet i designguiden.
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Grundelementer 
og deres brug 
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Grundelementer og deres brug 01Grundlogo

CMYK: 81 7 85 0  Pantone: 361C  RGB: 16 157 85

CMYK: 85 44 3 0  Pantone: 285C  RGB: 2 119 186

Farverne i logoet
er defineret som henholdsvis CMYK,
Pantone og RGB.

CMYK: Farvereferencen anvendes ved
alle firefarvede tryksager. Det er oftets CMYK 
der bliver fremstillet materialer i, da megen 
produktion idag froegår digitalt.

Pantone: Anvendes ved specialproduktioner
som serigrafisk tryk og som reference
ved definering af foliefarver, 3M
Scotchcal og RAL, som er relevante for
udskæring af logo til skiltning.

RGB: Anvendes til elektroniske medier.



Gate Denmark designguide    Side 6

Grundelementer og deres brug 01Grundlogo respektafstand
For at sikre, at logoet altid gengives
klart og tydeligt er der defineret en
frizone omkring logoet, der skal sikre, at
grafiske elementer, billeder eller tekst
ikke står for tæt på logoet.
Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt
at fravige denne regel.

Anbefalet minimumsstørrelse 20 mm
De grønne rammer illustrerer frizonen rundt om logoet,
og svarer altid til halvdelen af højden på logoet.
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Grundelementer og deres brug 01Grundlogo brug af
Logoet skal så vidt muligt altid anvendes 
i sin grundform og altid i farve, undtaget 
særlige tilfælde.

Logoet kan placeres i top og bund ved trykte 
medier, som annoncer, brochurer mv. 
og skal stå frit med den pågældende 
respektafstand.

Logo Don´ts
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Grundelementer og deres brug 01Grundlogo brug af
Logoet må gerne placeres på farvede 
overflader og billeder, så længe at det 
fremtræder tydeligt og læsbart.

Dog skal man være opmærksom ved plac-
ering på specifikke farver, da logoet derved 
mister sin gennemslagskraft. Her anvedes i 
stedet et af logovarianterne.

Eksempler på brug af logoet
Baggrunde som eks. ikke
kan anvendes

Baggrunde som godt
kan anvendes
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Grundelementer og deres brug 01Grundlogo brug af
Logoet skal så vidt muligt altid anvendes 
i sin grundform og altid i farve, undtaget 
særlige tilfælde.

Logoet kan placeres i top og bund ved trykte 
medier, som annoncer, brochurer mv. 
og kan kombineres med brugers eget logo, 
eller stå frit. 

Eksempler på brug af logoet

Aabenraa  
Industrihavn

Vi søger lejereAabenraa Havn: 
Grænseregionens 
største erhvervshavn 

Nyt og attraktivt erhvervsområde  
- centralt placeret i grænseregionen 

Aabenraa Industrihavn
- erhvervsområde i udvikling
• 155.000 m2 havnenært erhvervsområde

• Faciliteter inden for produktion og værksted, 
lager og opbevaring samt administration

• Eksisterende faciliteter med mulighed for  
at etablere nyt og modulere efter behov

• Centralt placeret i grænseregionen  

• Tæt samarbejde med erhvervslivet i de  
omkringliggende kommuner  
samt Nordtyskland

• Professionel og  
markedsorienteret erhvervshavn 

• Vigtigt transportknudepunkt – både 
lokalt, nationalt og internationalt

• Moderne maskinpark med høj løfte- 
kapacitet på op til 240 tons i samløft 

• Dybeste offentlige danske trafikhavn 
i den vestlige del af Østersøen

• Attraktiv udskibningshavn for  
vindmølleindustrien

Mellemvej 25
DK-6200 Aabenraa
Tel. +45 74 62 25 14
info@aabenraahavn.dk
www.aabenraahavn.dk
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Vi udfører reparationer 
på alle fabrikanter!

Få Sækko til at gennemgå din teltdug for reparationer

Gratis afhentning og levering*

*Brofaste øer

Køb kvalitets bord/bænkesæt  
fra Mastertent

800 kr. ex moms  
pr. sæt v/100 sæt

www.altitelte.dk

Se vores nye  
profilfilm på:
www.altitelte.dk

Hermesvej 4 • 6330 Padborg · Tlf.: 73 45 26 00  
kundeservice@saekkopresenning.dk · www.saekkopresenning.dk

Tilbud

visit wall
write a note...

vi laver online markedsføring 
men tænker også offl  ine

Exceremo eum  
ullande mporuptatur?
Ehenim atur audam doluptur  
acimoditatur molorro iduntem. 
Odicimus inis nam,  id et que  
nobis invelendebis venim hicia
quias ea nestis. Exceremo eum  

ullande mporuptatur?
Ehenim atur audam doluptur acimoditatur  
molorro iduntem.Odicimus inis nam, id et que  
nobis invelendebis venim hicia quias ea nestis.

Exceremo eum  
ullande mporuptatur?
Ehenim atur audam doluptur acimoditatur  
molorro iduntem.Odicimus inis nam, id et que  
nobis invelendebis venim hicia quias ea nestis.

Vestermarksvej 27 | 6200 Aabenraa 
Tlf. 88 88 88 88 | info@holttransport.dk 

www.holttransport.dk

Vestermarksvej 27 | 6200 Aabenraa 
Tlf. 88 88 88 88 | info@holttransport.dk 

www.holttransport.dk

Vi vil gerne være din
interne marketingafdeling
byro.co
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Grundelementer og deres brug 01Grundlogo brug af

Eksempler på brug af logoet på websites
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Grundelementer og deres brug 01Grundlogo brug af

Eksempler på brug af logoet på store bannere

PADBORG 
TRANSPORTMESSE.DK
19 - 20. MAJ 2017
THORSVEJ 19 | 6330 PADBORG

30 JUNI - 03 JULI 2017
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Logovarianter 
og deres brug 
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Logovarianter og deres brug 02Logovarianter standard
Logoet er udviklet i forskellige farvevariant-
er, for at tilgodese anvendelsen på diverse 
baggrundsfarver.

Positivt logo
Den ideelle gengivelse af logoet er positiv
på egnet baggrund, eller kombineret med 
brugers logo. 

Sort/hvid version
Sort/hvid version anvendes i brevskabe-
loner, sort/hvid annoncer samt på printede 
publikationer, hvor der ikke anvendes farver.

Positivt logo

Sort/hvid logo
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Logovarianter og deres brug 02Logovarianter online medier  
og særlige tilfælde Logovarianter til online medier og særlige 

tilfælde hvor standard vertikal logo ikke 
egner sig. 

Der er en del sociale medier, hvor det ikke er 
hensigtsmæssigt at benytte vertikalloget, da 
resultatet vil blive meget småt. 
Derfor er der udviklet et særligt logo til 
online medier, samt til særtilfælde indenfor 
trykte medier. 

Sort/hvid versionen af dette logo må kun 
anvendes efter aftale med GateDenmark, 
Padborg Transportcenter eller Business 
Aabenraa.

Positivt logo

Sort/hvid logo



Gate Denmark designguide    Side 15

Designlinie 
eget brug
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Designlinie eget brug 03Egne materialer
Annoncer og trykte materiale vedr. GateDen-
mark skal altid sættes op som illustreret her.

Exceremo eum ullande
mporuptatur?
Ehenim atur audam doluptur
acimoditatur molorro iduntem.
Odicimus inis nam, id et que
nobis invelendebis venim hicia
quias ea nestis

Exceremo 
eum ullande
mporuptatur?

Exceremo eum  
ullande
mporuptatur?
Ehenim atur audam doluptur
acimoditatur molorro iduntem.
Odicimus inis nam, id et que
nobis invelendebis venim hicia
quias ea nestis

Exceremo eum  
ullande mporuptatur?
Ehenim atur audam doluptur
acimoditatur molorro iduntem.
Odicimus inis nam, id et que
nobis invelendebis venim hicia
quias ea nestis

Eksempler med få designelementer

Eksempler med flere designelementer
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Designlinie 
online medier

04



Gate Denmark designguide    Side 18

Designlinie online medier 04Egne materialer

eks. på Facebook logo eks. på LinkedIn

Din portal til Europa

GateDenmark

GateDenmark

Hvem skulle tro at den største indgang til Eruopa ligger lige i vores baghave?
GateDenmark er din portal til hele Europa - om det er nordpå eller sydpå, 
så er du sikret hele vejen. 

GATEDENMARK.DK

Din portal til hele Europa 
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Designlinie 
fontcase
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Hustopgrafi og alternativer 05Designlinie fontcase
GateDenmarks typografi hedder Aller. Det er en skrifttype med enkle detaljer
og et imødekommende udtryk. Den har en god læsbarhed også i små størrelser.  
Der må ikke bruges andre typografier end Aller. Hvis du ikke har Aller kan du bruge Arial.
 
Arial bruges også i e-mails og i officeprogrammer som Word og Powerpoint.  
Det er med til at give eksterne modtagere af åbne dokumenter en ensartet
brugeroplevelse, selvom de ikke har installeret Aller på deres computer. 

Aller bruges på alle medier og i 
alle sammenhænge.  
Brug primært Regular og Bold.

“The quick brown fox jumps
over a lazy dog” shows you 26
letters of the latin alphabet.

“The quick brown fox jumps
over a lazy dog” shows you 26
letters of the latin alphabet.

01245789

Aller 


