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Designguiden skal skabe en tydelig og let genkendelig visuel 
identitet for NATURPARK LILLEBÆLT, således at brandingen af 
NATURPARK LILLEBÆLT fremstår med klarhed i den visuelle 
kommunikation. Formålet med denne designguide er at sikre 
en ensartet og professionel kommunikation udadtil som af-
spejler NATURPARK LILLEBÆLTs værdier.

Designguiden beskriver principperne og udstikker retningslin-
jer for designet, der gør det nemmere for både medarbejdere 
og samarbejdspartnere at anvende designet korrekt. Design-
guiden er derfor også tilgængelig på naturparkens hjemmeside 
www.naturparklillebaelt.dk.

Naturpark Lillebælt
Februar 2016
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Når NATURPARK LILLEBÆLTs brand kommunikeres sker det  
i et univers, som er defineret ved et særligt visuelt udtryk  
– en særlig stil. Stilen og tonen skal sætte beskueren i en 
stemning, som vækker nysgerrigheden og ’oplevelsesgenet’.  
NATURPARK LILLEBÆLT er synonym for indsigt og forståelse  
for naturens forunderlige verden – og ikke mindst naturople-
velser, der må udforskes og mærkes.

Den visuelle identitet skal favne bredt for at kunne gøre sig 
gældende for den brede offentlighed. Det kan gøres med sam-
me grundlæggende udtryk, men kræver at fotos, tekst, situa- 
tioner og elementer, som indgår i materialet, afstemmes efter 
’oplevelsessegmentet’. Scenen skal sættes korrekt, så de der vil 
udforske Lillebælts mangfoldige natur, får den bedste viden og 
information via NATURPARK LILLEBÆLT.

DEN VISUELLE
IDENTITET

NATURPARK LILLEBÆLTS 
GENERELLE VISUELLE UDTRYK:
• Enkelhed
• Rene farver
• Blåt vand
• Klarhed
• Naturligt

Ved brug af fotos anvendes en klar farvemætning, hvor 
der er skruet op for de blå nuancer, for kontrasten og for 
det klare lys.



LOGO
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Et helt centralt element i NATURPARK LILLE-
BÆLT’s visuelle identitet er logoet. 

Bomærke – ‘Marsvinet’
Bomærket er indopereret i navnetrækket  
’Lillebælt’ – marsvinet skaber på den måde 
en grafisk helhed, en symbiose. Det tyde-
liggøres med marsvinet, der dykker ned i  
havet. På den måde fremhæves særkendet 
ved marsvinet – dens ryg og finne.

Navnetræk
NATURPARK LILLEBÆLT skrives med to 
skrifttyper sat i to linjer. Skriften, der an-
vendes til ’Naturpark’ er en rund og ’blød’ 
skrift (navn: Super Clarendon). ’Lillebælt’ 
er sat med en kraftig, enkel og ’arkitekto-
nisk’ skrift (navn: Titillium). ’Lillebælt’ sæt-
tes i versaler og er logoets fokuspunkt. 
Der anvendes to farver – en havblå kom-
bineret med en marineblå for at skabe klar  
association til havmiljøet (se mere om farver 
på side 10).

Payoff
Payoff’en ’Et hav af oplevelser’ er en væsent-
lig del af NATURPARK LILLEBÆLT’s kommu-
nikation. Logoet anvendes derfor hovedsa-
geligt med payoff, men kan anvendes uden. 
Eksempelvis i udgaver, hvor logoet er sat i en 
lille størrelse  

Navnetræk i brødtekster
Når NATURPARK LILLEBÆLT omtales i brød-
tekster sættes navnetrækket i versaler: 
NATURPARK LILLEBÆLT.

LOGO

Navnetræk uden payoff.

Navnetræk med payoff.
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NATURPARK LILLEBÆLT logo – respektafstand.Sort/hvid og negativ logoversion
NATURPARK LILLEBÆLTs logo kan også an-
vendes i en sort/hvid og negativ version. Den 
sort/hvide version kan bruges, hvor farveprint 
eller 4-farvetryk ikke er muligt. Det samme 
gælder den negative version, der også kan an-
vendes på farvet bund.

Placering og brug
Logoet har størst effekt, når det placeres med 
luft omkring sig. Der er derfor defineret en 
respektafstand, som beskytter logoets inte-
gritet og øger synligheden. Denne afstand bør 
holdes fri af al typografi, andre logoer, grafi-
ske elementer, illustrationer o.lign. 

Respektafstanden er bestemt ud fra logoets 
bredde og højde. Et logo med en bredde på 
40 mm har en respektafstand på 10 mm. Af-
standen øges i takt med at logoet sættes op 
i størrelse. Et logo på 60 mm får således en 
respektafstand på 15 mm.

Farvevariationer
NATURPARK LILLEBÆLTs logo skal som ud-
gangspunkt altid stå på en hvid bund. Skal 
logoet placeres på en farvet bund, skal farven 
være lys og adskille sig klart fra logoets farve. 
Bunden skal være uden forstyrrende elemen-
ter og linier. 

10
1010
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÷

LOGO

NATURPARK LILLEBÆLT logo – sort/hvid og negativ.

÷

÷

NATURPARK LILLEBÆLT logo – variationer. NATURPARK LILLEBÆLT logo – forkert brug.

Logobredde: 40 mm.
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Bomærket som billederamme
Et gennemgående træk ved NATURPARK LIL-
LEBÆLTs visuelle identitet er brug af logoets 
bomærke som billedramme. På alle væsentlig 
kommunikationsplatforme anvendes denne 
billedbeskæring – men kun som det centrale 
billedelement! Mindre fotos vises i alminde-
lige billedrammer. Hele bomærket vises ikke 
– kun beskæring af den foreste del af bomær-
ket. Ved bredformat vises bomærket i dets 
vandrette position – ved højformat tiltes bo-
mærket 20 grader. Placeringen er altid i øver-
ste venstre hjørne.

Bomærket anvendes også som grafisk vand-
mærke i infobokse, hvor beskæringen også 
er rettet mod den foreste del af bomærket  
(se ’Grafik’ side 12).

LOGO

NATURPARK LILLEBÆLTs bomærke som billedramme.

Bomærke brugt på brochureforside, A4 bredformat..

Bomærke brugt på A1 poster, højformat.
Bomærket er tiltet 20 grader.

Billedbeskæringsområde for bomærke.



STIL OG TONE
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Titillium Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789 .:;”`’*?!&%@©®™/()[]{}#^+=

Titillium Bold

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Eksempel på brødtekst (9/11,5 pt.)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789 .:;”`’*?!&%@©®™/()[]{}#^+=

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Eksempel på manchettekst (12/16 pt.)

Titillium Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789 .:;”`’*?!&%@©®™/()[]{}#^+=

Eksempel på overskrift (16/19 pt.)Titillium er den primære skrifttype. Denne 
anvender vi i brochurer, folder, annoncer, 
dokumentation, posters, skiltning m.m:

• Overskrifter – Titillium Black
• Introtekst – Titillium Semibold
• Underoverskrift  – Titillium Bold
• Brødtekst – Titillium Regular

Bullets
Bullets er en del af skriften ’Titillium’ og har 
er grafisk formet som en firkant  ( • )
Den anvendes i forbindelse med brødteksten 
og følger brødtekstens punktstørrelse. Indryk- 
ningen fra bullets er: 3,5 mm.

Skydning
Skydningen ved nyt afsnit i brødteksten er:  
3 mm. (NB: Skydningen er afstanden fra brød-
tekstens overskrift til det foregående afsnits 
afslutning).

Pas på ’floderne’!
I brødtekster anvender vi fast for- og 
bagkant (ikke et krav i ”Dokumenta-
tion”), hvilket stiller særligt høje krav til 
justeringen af teksten. I nogle tilfælde 
vil der være for meget luft mellem or-
dene – det, der i fagsprog kaldes ’floder.’ 
Ved at arbejde med knibningen mellem 
bogstaverne og lave orddelinger, kan 
antallet af floder mindskes. Lav dog kun 
de mest nødvendige orddelinger, da de 
forstyrrer læserytmen.

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

Titillium Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
0123456789 .:;”`’*?!&%@©®™/()[]{}#^+=

Eksempel på underoverskrift (9/11,5 pt.)

TYPOGRAFI
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Primær NATURPARK LILLEBÆLT farve.

Sekundær NATURPARK LILLEBÆLT farve.

CMYK: 100/10/0/5
RGB: 0/142/207
Pantone: Process blå

50% 20% 10%

Primær NATURPARK LILLEBÆLT farve – toning af CMYK-værdier.

CMYK 100/40/0/35
RGB: 0/87/138
Pantone: 2955 C

Farvevalget har afgørende betydning for det 
grafiske udtryk. Derfor er farver, på linje med 
logo og skrifttyper, et vigtigt grundelement i 
designlinjen.

Der er én primær farve og én sekundær for 
NATURPARK LILLEBÆLT, som begge optræ-
der i NATURPARK LILLEBÆLT logoet. 

Desuden gøres der brug af toning af de to far-
ver, primært til brug ved grafik. Eksempelvis 
ved  info- og ’værd at vide’-bokse (Se grafik, 
side 12).

FARVER

50% 20% 10%

Sekundær NATURPARK LILLEBÆLT farve – toning af CMYK-værdier.
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Fotos skal passe til formålet og målgruppen. 
Stemningen og udtrykket i billedet skal være 
med til at understøtte det ønskede udtryk. 
Generelt gælder følgende for udtrykket i alle 
fotos:

• Mangfoldigt
• Indbydende
• Levende
• Klarhed
• Naturlighed
• Friskhed

Fotostyling
• Høj farvemætning
• Særligt fokus på de blå nuancer
• Der tones op for kontrasten og for lyset

Ved fotooptagelser: Husk at varriere mellem 
højformat og bredformat så anvendelsesmu-
lighederne er større. 

Der er to fotokategorier:

Kategori 1 (FF): Naturbilleder med fokus på 
flora og fauna.

Kategori 2 (MN): Billeder med fokus på men-
nesket i naturen.

Alle fotos findes i en samlet billedbank opdelt i 
to mapper med ovennævnte kategorier.

Fotokvalitet – billedopløsning
Til al trykt materiale som brochure, plakater, 
foldere, flyers etc. skal dpi’en (fotoets opløs-
ning) være 300 dpi. Til website og andet on-
linemateriale skal dpi’en være 72. 

FOTOS

Fotokategori 1 – Flora og fauna. Fotokategori 2 – Mennesket i naturen.
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Grafik og illustrationer
Grafik og illustrationer kan være stærke virke-
midler, når komplekse sammenhænge på en 
enkel måde skal sikre en let afkodning af en 
instruktion.

Tekstbokse
Tekstbokse indgår som en del af grafikken i 
NATURPARK LILLEBÆLTs visuelle identitet. 
Tekstboksene skaber kontrast i brødteksten 
og bidrager til at fremhæve særlige budska-
ber eller produktdetaljer. Der skelnes mellem 
to typer tekstbokse: En faktaboks og en in-
foboks. Faktaboksen anvendes i forbindelse 
med relevant fakta om naturens flora og 
fauna. Infoboksen er til almen information.  
I faktaboksen anvendes bomærket som vand-
mærke.

Bredden på tekstboksene følger den angivne 
spaltebredde i brochuren, folderen eller po-
steren. Højden justeres i forhold til tekst-
mængde.

Citat-tegn
Citat-tegnet bruges som et grafisk element 
i designlinjen. Det anvendes i faktabokse og 
ved manchet (tekstintro).

GRAFIK

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et do-
lore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

QR kode
QR koder kan bruges 
som et aktivt grafisk 
element i materialer, 
hvor der ønskes hen-
visning til ydeligere 
information og inspi-
ration.

FAKTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Vandmærke (bomærke): 20% transparens
Citat-tegn: 50% transparens
Primær NATURPARK LILLEBÆLT farve: 100% 
‘Fakta’-tekst: Titillium Black, 14 pt.
Brødtekst: Titillium Bold, 9/11,5 pt.
‘Space before’: 2 mm.
Tekstindryk: 4 mm.

Infoboks. Faktaboks.

Primær NATURPARK LILLEBÆLT farve: 20%
Brødtekst-overskrift’: Titillium Bold, 9/11,5 pt.
Brødtekst: Titillium Bold, 9/11,5 pt.
Tekstindryk: 4 mm.

Citat-tegn.

Primær NATURPARK LILLEBÆLT farve: 35%
Anvendes i faktabokse og ved manchet (tekstintro).

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna. 
Citat-tegn, placering ved manchet.
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Den stærke strøm udsætter kysterne for erosion, hvilket ska-
ber helt særlige naturmæssige forhold med blandt andet sjæl-
den værdifuld flora. Strømmen holder ligeledes store dele af 
bunden fri for løst materiale, hvilket bevirker en hård havbund. 
Det skaber sammen med store vanddybder på op til 80 meter 
unikke betingelser for fauna og flora, som ikke findes andre 
steder i de indre danske farvende. 

Lillebælt skaber rammerne for verdens tætteste bestand af 
marsvin, det og er et af landets vigtigste yngle- og rasteom-
råder for fugle knyttet til kyst, strandeng og lavvandede hav-
områder.

En stor del af området er udpeget som internationalt beskyt-
telsesområde med naturtyper tilknyttet havet og kysterne 
som lavvandede bugter, rev mv. 

Et enestående kystområde
Ud over det særpræget hav- og 
kystområde er de landskabeli-
ge naturområder også af sær-
lig høj naturmæssig værdi med 
bl.a. betydningsfulde skovom-
råder, store strandengsarealer, 
tidvis våde enge, kalkoverdrev, 
sure overdrev mv. Landska-

berne omkring de fynske herregårde, øerne, kystskovene, 
Skamlingsbanken og meget mere indbyder sammen bæltets 
endeløse muligheder til enestående oplevelser og et aktivt fri-
luftsliv.

Idéen med at etablere naturparker i Danmark er at give natu-
ren et løft og give befolkningen bedre muligheder for frilufts-
oplevelser tæt på, hvor de bor. NATURPARK LILLEBÆLTs for-
nemmeste opgave er derfor at sætte fokus på kommunernes 
naturperler og bidrage til at forbedre naturkvaliteten og de 
rekreative behov for borgere og turister.

OM LILLEBÆLT

Naturen og land-
skabet ved Lillebælt 

er unik. Det særprægede 
havområde indeholder lave 
og dybe områder, som mod 
nord indsnævres til en 
flodlignende rende med 
den stærkeste strøm i de 
danske farvande.

Vægtning
Det er vigtigt at lede beskuerens øje rundt på 
siderne. Vær derfor opmærksom på at skabe 
kontrastforhold mellem tekst, fotos og grafi-
ske elementer. I eksemplet ledes læseren på 
denne måde til de respektive fokuspunkter.

Skab kontraster i opsætningen
Sørg for at skabe kontraster på siden med 
ophold i teksten, brug af varierende bil- 
leder, info- og faktabokse, manchet og citat-
tegn. Der skal være noget som fanger øjet og 
skaber holdepunkter på siden. 

Den gode tekst
Den gode tekst bestemmes selvfølgelig ikke 
kun af den rigtige opsætning – det handler 
i høj grad om indholdet og om hvordan tek-
sterne skrives.

Fokusér på
• at kommunikere budskabet præcist
• at oplyse om oplevelser og viden
• at tænke i modtagerens behov
• at skrive klart og enkelt

Eksempel på vægtning – nummereret efter betydning.

OPSÆTNING

Fokuspunkt 1

Fokuspunkt 3

Fokuspunkt 2

Fokuspunkt 4

Fokuspunkt 5



PRINT MEDIER
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ET HAV AF OPLEVELSER...

15

15
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Brochure, A4 – tværformat (297x210 mm).Brandingbrochure
Brandingbrochuren brander og positionerer 
NATURPARK LILLEBÆLT i overordnet for-
stand. Kommunikationen er baseret på kom-
binationen af informerende og vidensbaseret 
tekst understøttet af billeder.

Brochurens forside
Brochuren har en enkel forside, hvor logoets 
bomærke bruges som billedbeskæring i stort 
format kombineret med en  overskrift. Logoet 
placeres i nederste højre hjørne – i dette til-
fælde uden payoff, da denne fungerer som 
overskrift.

BROCHURER

Overskrift: 30/32 pt.
Spatiering: 15
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NATURPARK LILLEBÆLT er en maritim na-
turpark med et unikt hav- og fjordområde og 
flere kyst- og landområder, som strækker fra 
Trelde Næs til Hejlsminde.

NATURPARK LILLEBÆLT repræsenterer både 
det under vandet, på vandet og på land. Par-
ken har en enestående sammensætning af 
natur, landskab, kultur og geologi, som vi  
ønsker at værne om, udvikle og synliggøre.

Formålet med Naturparken er at styrke og 
værne om områdets storslåede natur og  
bidrage til, at lokalbefolkningen og områdets 
gæster får glæde af naturen omkring bæltet.

DANMARKS 
FØRSTE 
MARINEPARK

Fredericia, Kolding og Middelfart kommune og Destination Lillebælt har indgået et samarbejde om at 
skabe en naturpark i Lillebælt-området. Formålet er, at profilere områdets storslåede natur, og sam-
tidig bidrage til at flere – lokale og turister – får glæde af naturen. Alt sammen under hensyntagen til 
områdets enestående kombination af et unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi.

NATURPARK LILLEBÆLT vil blive baseret på frivillighed og borgerinddragelse. Borgere, virksomheder, 
foreninger, skoler og andre kan byde ind og være med til at udvikle nye rekreative og kommercielle tilbud 
i naturparken.

15

15

62

60

120

42

150

Brandingbrochure – bagside
Bomærket med billedbeskæringen strækker 
sig fra brochurens forside om på bagsiden. 
Logoet placeres, som på fordsiden, i nederste 
højre hjørne – i dette tilfælde med payoff.

Der er to tekster på bagsiden. En tekst, et kort 
resumé, omkring NATURPARK LILLEBÆLT og  
en tekst omkring samarbejdet mellem de tre 
kommuner og Destination Lillebælt. Den sid-
ste tekst er placeret nederst på siden sam-
men med deres respektive logoer.

BROCHURER

Brochurebagside, A4 – tværformat (297x210 mm).

Overskrift: 30/32 pt.
Spatiering: 15
Venstrestillet

Brøtekst: 9/11,5
Spatiering: -5
Fast for- og bagkant

Brødtekst (bund): 8/10 pt.
Spatiering: -3
Fast for- og bagkant



Den stærke strøm udsætter kysterne for erosion, hvilket skaber 
helt særlige naturmæssige forhold med blandt andet sjælden 
værdifuld flora. Strømmen holder ligeledes store dele af bun-
den fri for løst materiale, hvilket bevirker en hård havbund. Det 
skaber sammen med store vanddybder på op til 80 meter unik-
ke betingelser for fauna og flora, som ikke findes andre steder i 
de indre danske farvende. 

Lillebælt skaber rammerne for verdens tætteste bestand af 
marsvin, det og er et af landets vigtigste yngle- og rasteom-
råder for fugle knyttet til kyst, strandeng og lavvandede hav-
områder.

En stor del af området er udpeget som internationalt beskyt-
telsesområde med naturtyper tilknyttet havet og kysterne som 
lavvandede bugter, rev mv. 

Et enestående kystområde
Ud over det særpræget hav- og 
kystområde er de landskabe-
lige naturområder også af sær-
lig høj naturmæssig værdi med 
bl.a. betydningsfulde skovom-
råder, store strandengsarealer, 
tidvis våde enge, kalkoverdrev, 
sure overdrev mv. Landskaber-

ne omkring de fynske herregårde, øerne, kystskovene, Skam-
lingsbanken og meget mere indbyder sammen bæltets ende-
løse muligheder til enestående oplevelser og et aktivt friluftsliv.

Idéen med at etablere naturparker i Danmark er at give naturen 
et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsople-
velser tæt på, hvor de bor. NATURPARK LILLEBÆLTs fornem-
meste opgave er derfor at sætte fokus på kommunernes natur-
perler og bidrage til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative 
behov for borgere og turister.

OM LILLEBÆLT

Naturen og land-
skabet ved Lillebælt 

er unik. Det særprægede 
havområde indeholder lave 
og dybe områder, som mod 
nord indsnævres til en 
flodlignende rende med 
den stærkeste strøm i de 
danske farvande.
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Brandingbrochure – sideopslag
Sideopslagene i brandingbrochuren er byg-
get op omkring en margen på 15 mm hele 
vejen rundt delt op i tre spalter. Overskrift, 
manchettekst og brødtekst følger altid denne 
opbygning. Der er altid 55 mm afstand fra 
overkanten af siden til start af manchettekst, 
brødtekst eller billede. Dette ’frirum’ på sidens 
øverste del er afsat til eventuelle overskrifter. 

Der kan som alternativ til sideopbygningen 
anvendes helsidebilleder, der går helt til kant.

BROCHURER

Brochure sideopslag, A4 – tværformat (297x210 mm).

Overskrift: 24/26 pt.
Spatiering: 15
Venstrestillet

Manchettekst: 17/23 pt.
Spatiering: 0 
Venstrestillet

Brøtekst: 9/11,5
Spatiering: -5
Fast for- og bagkant
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DYK NED PÅ 
STENREVET
OG OPLEV EN
HELT NY VERDEN

naturparklillebaelt.dk

naturparklillebaelt.dk

NATURPARK LILLEBÆLT er en maritim  
naturpark med et unikt hav- og fjordom-
råde og flere kyst- og landområder, som 
strækker fra Trelde Næs til Hejlsminde.

Naturpark Lillebælt repræsenterer både 
det under vandet, på vandet og på land. 
NATURPARK LILLEBÆLT har en enestå-
ende sammensætning af natur, landskab, 
kultur og geologi, som vi ønsker at værne 
om, udvikle og synliggøre.

Formålet med naturparken er at styrke og 
værne om områdets storslåede natur og 
bidrage til, at lokalbefolkningen og områ-
dets gæster får glæde af naturen omkring 
bæltet.

DANMARKS 
FØRSTE 
MARINEPARK

Lorem ipsum
Excepteur sint occaecat cu-
pidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est labo-
rum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit ess.

Lorem ipsum
Dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip. 

Lorem ipsum
Duis aute irure dolor in reprehende-
rit in voluptate velit esse cillum do-
lore eu fugiat nulla pariatur. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt aliqua. 

FAUNA
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10

132
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80
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FOLDER

Folder
Folderen er som udgangspunkt en M65, men 
den kan også udarbejdes i A5 formater, når 
blot designlinjens anvisninger følges. Ved en 
A5 folder følges anvisningerne fra A5 flyeren 
(se side 21). Opsætningen af folderens design  
(tekst og brug af billeder) kan varriere, men 
for- og bagside ligger fast.

De tre kommuners logo samt Destination 
Lillbælts logo placeres altid under hinanden i 
venstre side på folderens bagside. 

Folder, M65 – højformat (297x210 mm).

Overskrift: 20/22 pt.
Spatiering: 15
Venstrestillet

Overskrift (bagside): 15/18 pt.
Spatiering: 15
Venstrestillet

Brøtekst: 9/11,5
Spatiering: -5
Fast for- og bagkant

Webadresse: 9 pt.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Der er mange gode dykker-
steder på Fyn. Lillebælt ved 

Middelfart er ét af dem. Variationen 
under overfladen i Lillebælt er unik. 
Mulighederne for vægdyk, strømdyk 
og dybde dyk direkte fra stranden 
har gjort Lillebælt til et af Nord-
europas bedste dykkerspots.

Lorem ipsum dolor
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure do-
lor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. 

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incidid-
unt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat rit 
in voluptate velit esse.

DYKNING I ET 
AF NORDEUROPAS 
BEDSTE DYKKER-
OMRÅDER DYKKERKORT

INFO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

10

10

12

FOLDER

Folder – opslag
Opsætningen af folderens opslag (tekst og 
brug af billeder) er varrierende. Følgende op-
slag er et eksempel på en mulig opsætning.

Folder, M65 – højformat, opslag (297x210 mm).

Overskrift: 20/22 pt.
Spatiering: 15
Venstrestillet

Manchettekst: 12/16 pt.
Spatiering: 0 
Venstrestillet

Brøtekst: 9/11,5
Spatiering: -5
Fast for- og bagkant
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OPLEV
EN VERDEN
UNDER
OVERFLADEN

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.

naturparklillebaelt.dk
30

123

30

170 17030

Plakater
Plakater skal primært være med til at formidle 
konkrete informationer til borgerne, men er 
samtidig en branding af hele NATURPARK 
LILLEBÆLT. 

Denne form for kommunikation læses eller 
ses ofte i forbifarten, hvilket stiller krav til en 
kort og præcis kommunikation.

De tre kommuners logo samt Destination 
Lillbælts logo placeres altid i venstre side i 
bunden af plakaten på linje med NATURPARK 
LILLEBÆLT-logoet.

PLAKATER

Plakater, A1 – højformat (594x841 mm).

Overskrift: 65/70 pt.
Spatiering: 15
Venstrestillet

Manchettekst: 30/38 pt.
Spatiering: 0 
Venstrestillet

Brøtekst: 15/19
Spatiering: -5
Fast for- og bagkant

Webadresse: 24 pt.
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Bælternes Fiskeriforening, 
WWF og NATURPARK 

LILLEBÆLT afholder for første 
gang en event om Lillebælts 
hemmeligheder. Arrangementet 
afholdes ved Grimmermose- 
huset i Middelfart.

Eventen strækker sig over to dage, der bliver 
fyldt med oplevelser og aktiviteter for hele  
familien. Til eventen deltager blandt andet  
Peter Knudsen fra WWF (kendt fra Store 
Nørd), og der vil blive rig mulighed for at op-
leve livet i Lillebælt gennem akvarier, røre-

bassiner og snorkeldykning. Derudover kan 
du ”smage på Lillebælt”, når der blandt andet 
tilberedes fisk over bål. 

Flere foreninger og organisationer fra Frederi-
cia, Kolding og Middelfart er gået sammen om 
eventen for at give deltagerne et par sjove, 
spændende og lærerige dage ved Lillebælt.

KOM TIL EVENT 
DEN 16. & 17. MAJ 
OM LILLEBÆLTS 
HEMMELIGHEDER

Grimmermosehuset ved Kongebroen i Middelfart.
Arrangeret i samarbejde med WWF. 

naturparklillebaelt.dk
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Flyer
Flyeren er som udgangspunkt en A5 i højfor-
mat. Den kan udarbejdes i andre formater, 
når blot designlinjens anvisninger følges. Hvis 
der er brug for mere plads til tekst og billeder 
kan bagsiden tages i brug. Dog er det vigtigt 
at kommunikationen i flyeren holdes kort og 
præcis.

De tre kommuners logo samt Destination 
Lillbælts logo placeres altid i venstre side i 
bunden af flyeren på linje med NATURPARK 
LILLEBÆLT-logoet.

FLYER

Flyer, A5 – Højformat (148x210 mm).

Overskrift: 20/22 pt.
Spatiering: 15
Venstrestillet

Manchettekst: 12/16 pt.
Spatiering: 0 
Venstrestillet

Brøtekst: 15/19
Spatiering: -5
Fast for- og bagkant

Brødtekst (bund): 8/10 pt.
Spatiering: -3
Fast for- og bagkant

Webadresse: 9 pt.



DIGITALE MEDIER



23

En PowerPoint giver gode muligheder for at 
lave fængende præsentationer, der under-
støtter NATURPARK LILLEBÆLTs overordne-
de budskaber og projekter. Brugt med omtan-
ke styrker en PowerPoint oplægsholderens 
formidling af NATURPARK LILLEBÆLTs vær-
dier og fremadrettede tiltag.

Der er som udgangspunkt fire skabelonen 
til PowerPoint præsentationer, men der kan 
udvides med flere, så længe der er fokus på 
at fastholde et sammenhængende grafisk 
udtryk. Billedmaterialet til præsentationerne 
kan hentes i de to udarbejdede fotomapper 
(se ’Foto’ side 11).

Power point – skabeloner.

POWER POINT

Forside (eksempel). Indholdsside 1 (eksempel).

Indholdsside 2 (eksempel). Indholdsside 3 (eksempel).
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Mailsignatur
Ved mailkorrespondancer skal NATURPARK 
LILLEBÆLTs visuelle identitet også skinne 
igennem. Logoet bruges som omdrejnings-
punkt, hvor den enkelte medarbejders navn 
placeres over logoet og kontaktdata under 
logoet. 

Farven på teksten er NATURPARK LILLE-
BÆLTs sekundær farve. Resten af mailens 
indhold (tekstkorrespondancen) er sat med 
sort tekst. Den anvendte skrifttype er Ver-
dana.

MAILSIGNATUR

Mailsignatur – eksempel.

TEKST:
Verdana, Verdana Fed
Farve: Naturpark Lillebælt, sekundær farve

Venlig hilsen
 
Anni Berndsen
Projektkonsulent

 
Sekretariatet for Naturpark Lillebælt
Østergade 21
5580 Nr. Aaby
Telefon: 88 88 55 00
Direkte: 88 88 48 92
www.naturparklillebaelt.dk



ANDET MATERIALE
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BEGREBER

Billedtekst
Billedteksten skal hjælpe læserne til at få mest muligt ud af et 
billede, en grafik eller foto. 

Brødtekst 
Brødteksten er den tekst, der giver de reelle oplysninger om det, 
der skal markedsføres. Den er ofte skrevet, så den vigtigste in-
formation kommer først, så de næstvigtigste o.s.v. Brødteksten 
skrives aldrig med fede typer. 

Byline
Fortæller hvem, der har skrevet historien, og hvem der har taget 
billedet.

Manchet
Manchetten er den tekstbid, der ofte står med en større 
punktstørrelse i begyndelsen af en tekst. Den bærende tekst på 
en side forsynes ofte lige under overskriften med en manchet, 
som kan være et centralt tekststykke, et citat eller et kort sam-
mendrag af indholdet udtrykt i få ord. Man kan via manchet-
terne få et hurtigt overblik.

Mellemrubrik
Eller underoverskrift. Mellemrubrikkerne adskiller historien i af-
snit, som giver et bedre overblik over, hvad historien handler om. 
Mellemrubrikkerne fortæller om de kommende afsnit og bruges 
for at gøre historien lettere læselig og overskuelig.

Rubrik
Eller overskrift. Rubrikken fortæller ultrakort, hvad artiklen in-
deholder. Den skal være dækkende for det, der står i artiklen, 
og skal samtidig virke som blikfang og vække interesse for hi-
storien. 

Underrubrik 
Står lige under rubrikken, men giver lidt flere informationer om 
artiklens indhold. 

Citat
Den bid af et interview som en journalist har lavet med en kilde. 
Altid tydeligt mærket af, så man kan set citat-start og citat-slut.

Font
Den skrifttype, som benyttes i et trykt medie eller online. 

Punktstørrelse
Størrelsen på den valgte font i en given tekst.

Skydning
Den lodrette afstand mellem linierne i din tekst. Skydningen er 
der taget højde for i designmanualen, og den er med til at sikre 
en pænere typografi, som samtidig er meget nemmere at læse.

Knibning 
Knibning er afstanden mellem bogstaver. Ved at arbejde med 
knibningen og lave orddelinger, kan antallet af floder, for store 
afstande mellem ordene, mindskes.

Grafik
Den illustration, der følger med en brochure, folder, artikel etc. 
som skal hjælpe med at forklare dét, der står i brødteksten. Gra-
fikken viser ofte et mere et kompliceret handlingsforløb. En gra-
fik er ikke et foto. Men et foto kan godt være en del af en grafik.


