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VISUELLPROFIL

Vår visuelle profil
Formålet med denne grafiske profilmanualen
er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent
bruk av bp3 sine profilelementer.
| En helhetlig

visuell profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk
og gjenkjennelig identitet. Jo klarere signaler vi sender ut,
jo enklere er det for oss å etterlate et bestemt inntrykk.

| Den visuelle

profilen skal gjenspeile hvem vi er og hvor vi er fra.
Den skal fungere som et effektivt redskap som støtter
vår kommunikasjons-og merkevarestrategi
og posisjoneringen av bp3 i våre markeder.

| Profilmanualen

viser profilens elementer, som logo, typografi og farge i bruk.
Dette skal gjøre det lettere å skape orden i vår kommunikasjon.

02

www.bp3.no

I N N H O L D

INNHOLD

www.bp3.no

Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side

2
3
4
5
6
7
8/9
10/11
12/13
14/15
16
17

Innledning
Innhold
Logoforklaring
Logobruk
Luftmengde rundt logo
Farger
Fonter
Presentasjoner
Korrespondanse
Korrespondanse/Bildekor
Display
Annonser

Vi er helt overbevist om at
det går an å kombinere både
estetikk, kvalitet og design
med bevissthet og gode vaner.
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LOGOFORKLARING

Vår logo
symboliserer standhaftighet og styrke, med fjellet vårt som emblem.
Klar blåfarge som gir en sterk kontrast og viser hvor vi kommer fra, fra nord.

| Logoregler
Få, men viktige regler ved bruk av bp3 sin logo:
Logosymbolet kan benyttes som designelement,
men må ikke overdrives. Det må være en klar tanke
på hvorfor det benyttes i denne sammenheng.
Alltid benytte de orginale logoer og oppgitte farger

| Kontakt
Spørsmål rundt vår profil kan kan rettes til

Rekyl Reklame v/Kenneth Jenssen
Telefon +47 958 36 553 | kenneth@rekylreklame.no
Logos og profilhåndbok kan lastes ned på www.bp3.no/presserom

Det viktigste signalet om at vi er til stede.
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LOGOBRUK

For en tydeligst mulig identitet, bør logoen
fortrinnsvis brukes i farget versjon på hvit bakgrunn.
Vår logo finnes i tre varianter:
» Positiv farget (opptil 50% dekk)
» Hvit med blått emblem og 3 (over 50% dekk)
» Gjennomgående hvit (benyttes ved spesielle behov)
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LUFTMENGDE RUNDT LOGO

Luft rundt logo
Dette skal ikke fravikes og er spesielt viktig
når den opptrer på flater med andre logoer.
Det skal alltid være luft rundt logoen tilsvarende diameter på ytterkant
av b og p i bp3. (Markert med rød striplet linje i eksemplene.)
Mer luft rundt logen er imidlertid fullt ut tillatt
og vil sørge for at logo kommer enda bedre til sin rett.
Tekst eller andre elementer skal ikke plasseres nærmere logo
enn vist på eksempelene. Det skal alltid være luft rundt logo
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FARGEBRUK

Våre farger
» PANTONE 285 C (Blå)
Blått er en god farge for energier, kommunikasjonsevnen og for å se helhet
og klarhet i de oppgaver vi får. Blåfargen er en farge vi i nord kan identifisere
oss med og styrker evnen for å kommunisere.
» SORT (C=0 | M=0 | Y=0 | K=100)
Fargen er perfekt for dem som må være tålmodig mens utfordringer skal
sorteres ut. Fargen tillater en ventetid. Gir gode kontraster i kommunikasjonen.
[NB! Det viktsigste å huske på når det kommer til fargebruk er at det alltid er tilstrekkelig med kontrast.
Derfor nyttes også » PANTONE Warm Grey 4 C som en støttefarge i vår profil.]

PRIMÆRFARGER

Pantone 285 C
CMYK: 89/53/0/0
RGB: 0/106/180
WEBsafe: # 006ab4
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Black
CMYK: 91/79/62/97
RGB: 0/0/0
WEBsafe: # 000000

STØTTEFARGE

Pantone Varm Grey 4C
CMYK: 29,5/27/31/7
RGB: 183/173/165
WEBsafe: # b7ada5

07

FONTER

Fonter
Alright Sans er selskapets profilfont.
Den formidler en dynamisk og variert rytme og har meget gode
kontraster i sine snitt. Dette gir en behagelig følelse for lesere.
Profilfonten lastes ned på våre nettsider www.bp3.no/presserom
Fonten Arial benyttes internt i all korrespondanse og kontormateriell som ikke er trykket (word, powerpoint og html/web).
Standard skriftstørrelse i word-dokumenter er 11 pkt

Alright Sans Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789
abcdefghijklmnipqrstuvwxyzæøå
Alright Sans Thin Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789
abcdefghijklmnipqrstuvwxyzæøå
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FONTER

Alright Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789
abcdefghijklmnipqrstuvwxyzæøå
Alright Sans Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789
abcdefghijklmnipqrstuvwxyzæøå
Alright Sans Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789
abcdefghijklmnipqrstuvwxyzæøå
Alright Sans Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789
abcdefghijklmnipqrstuvwxyzæøå
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PRESENTASJONER

Powerpoint
Du er helten! Folk har kommet for å se deg, ikke en ppt-fil.
For å gjøre en bra presentasjon, må du levere budskapet.
Bruk derfor maler og retninglinjene i vår profilhåndbok.
Presentasjonen skal alltid ha en forside, og én tanke per slide.
Fjern unødvendige detaljer, gjør det enkelt. Bruk malen som den er laget!
Bruk kun profilfonten for elektroniske maler (Arial). Husk å sette
teksten stor nok, slik at folk på bakerste rad også kan lese den.
Folk trenger ikke å vite dato for når presentasjonen er laget. I det hele tatt;
fjern elementer som ikke bidrar til å gjøre din fremføring bedre.
Bruk bilder som visualiserer ditt budskap. Bilder letter opp
presentasjonen, folk er mer mottakelig med noen småstopp.
Vær nøye med skrivefeil og grammatikk. Du fremstår som
uprofesjonell og slurvete hvis dette oppstår.
NB! Legg PowerPoint igjen hjemme hvis du ikke har behov
for å vise noe visuelt. Bruk kun PowerPoint når det er nødvendig.
Husk at det er deg folk har kommet for å høre på!
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KORRESPONDANSE

Informasjonsbrev
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KORRESPONDANSE

Wordmal
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KORRESPONDANSE
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DISPLAY

Bildekor
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DISPLAY

RollUps
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ANNONSER

Annonser

ÆKTE & NORD-NORSK
BP3 Prosjekt AS er et uavhengig konsulentselskap som leverer prosjektadministrative tjenester i hele Norge. Firmaet ble etablert i 2013 og har i dag 4
ansatte med lang og allsidig erfaring innen bygg, anlegg, industri og infrastrukturprosjekter. Alle ansatte i BP3 Prosjekt er sertifiserte prosjektledere i henhold til PRINCE2-metodikken. Vårt hovedkontor ligger i Narvik. I 2018 forventer BP3 Prosjekt å omsette for ca. 7,0 MNOK innenfor våre tjenesteområder.

VI SØKER NÅ PROSJEKTLEDER
BP3 Prosjekt AS søker en erfaren prosjektleder til å styrke den videre utviklingen av selskapet. Vår nye prosjektleder skal supplere vårt team med dyktige
prosjektledere som i dag består av 4 personer. Vi søker en prosjektleder som kan være med på verdiskapning hos våre eksisterende og nye kunder.
Du vil jobbe med forskjellige type prosjekter og oppgaver, som prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse ansvarlig søker og SHA-koordinator.
Vi tilbyr en mulighet til å være med å utvikle et kunnskapsrikt selskap som jobber med attraktive kunder og spennende prosjekter.
Gode lønns- og pensjonsordninger med mulighet for del-eierskap i selskapet.
Kontakt vår daglige leder Svein-Erik Høiem, mob 900 74 491 eller seh@bp3.no for ytterligere informasjon.
Se også våre hjemmesider www.bp3.no for mer info om selskapet.
Send søknad med CV til seh@bp3.no innen 11. november 2018.
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