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Profilhåndbok
Innledning

Et hjelpemiddel

Bakgrunn

Hensikten med en profilhåndbok er at den skal underbygge kundens
identitet og gjøre det lettere å opprettholde ett helhetlig utrykk ut
mot markedet. En profilhåndbok inneholder utdypende informasjon om logo, mønsterelement, typografi, fargevalg og hvordan dette
brukes i praksis. Den er et viktig verktøy for grafikere og trykkeri
når det er behov for utvikling av nytt materiell.

Brødrene Dahl AS (tidl. Setsaas AS) har vært etablert i Mo i Rana
siden 1962. Etterhvert har virksomheten utvidet sitt område til både
Mosjøen og Sandnessjøen.
Brødrene Dahl AS har vært drevet som grossist med egen avdeling
for rørleggertjenester. Denne måten å drive virksomheten har blitt
problematisk blant annet for flere konkurrenter, men også for
virksomheten i seg selv. Det har ikke vært lov å markedsføre
rørleggertjenesten og ikke vært mulig å publisere bilder av eget
arbeid.
For å imøtekomme nye krav har det blitt iverksatt en prosess for
å skille rørleggertjenesten ut i eget selvstendig selskap. Det nye selskapet vil skilles ut fra Brødrene Dahl AS i løpet av 2019.
Selskapet vil ha samme nedslagsfelt som tidligere og skal være i full
drift i løpet av 2019. I den forbindelse har det vært kjørt en prosess
i forhold til valg av navn på det nye selskapet.

Nytt navn

Ideen bak navnet Union er i utgangspunktet en rørdel som alle som
jobber innenfor faget kjenner til. Når unionen benyttes kobler den
sammen to eller flere deler til en større enhet. På samme måte kan
også navnet gjenspeile den daglige driften:
•
•
•
•
		
•
		

Navnets
reelle betydning

De ansatte er en del av en større enhet
Mange ulike rørleggere jobber sammen for å nå målet
Union er en sammenkobling mellom regioner/folk/områder
Union er det du trenger for å få “satt enhetene sammen” i ditt
private hjem eller på din byggeplass.
En sammensluttning av folk med høy utdannelse innenfor
ulike områder: svennebrev/fagbrev/teknisk høyere utdanning

Union (av kirkelatin unio, «enhet», fra unus, en) betegner en
sammenslutning, en forening eller et forbund av politiske,
private eller kirkelige enheter med felles mål.

Profilhåndbok
Innledning

Konseptet

Målet har vært å skape en identitet som underbygger Union AS
merkevare-personlighet som skiller seg ut i markedet og innenfor
bransjen.
VVS-fagmannens merkevare skal implementeres i utviklingen av den
nye profilen. Dette betyr at de to merkevarene må stå godt sammen,
men det er også viktig at de skiller seg ut fra hverandre.
Profilen er utviklet med utgangspunkt i
verdiene/personligheten som er valgt:
Ærlig:
Merkevaren må framstå som troverdig.
Up to date:
Merkevaren må være moderne, levende og gi en “wow” effekt i
måten den brukes i profileringen. Det stikk motsatte av traust og
tradisjonell.
Pålitelig:
Merkevaren må underbygge kvalitet og nærhet til kundegruppen.
Når kundene føler “eierskap og trygghet” til dette selskapet som
leverer VVS-tjenester på Helgeland – DA har man kommet dit man
ønsker.
Ledende:
Merkevaren må utfordre normen for profilering og skille seg ut.
Det må “ledes” innenfor alle ledd. Både i profileringen, internt i
organisasjonen, og ute hos kunde.
Med utgangspunkt i disse fire verdiene og det uttalte behovet ser
vi at det må jobbes med å skape et uttrykk som skiller seg ut fra
konkurrentene lokalt/andre aktører innenfor samme bransje nasjonalt.
Målet er å utvikle en profil som underbygger verdiene og samtidig
blir løftet opp nasjonalt som et eksempel på god merkevare.

Profilhåndbok
Logo farger

Logo finnes i to varianter.
En ren tekstlogo, og en
logo med slagord.

I enkelte sammenhenter
kan det være nødvendig
å bruke logo uten gradering
på grunn av trykktekniske
utfordringer.

Profilhåndbok
Logo sort/negativ

Sort logo.

Negativ logo
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Hovedfarger i profil

Pantone
7467

Pantone
432

Pantone
116

Pantone
Warm red C
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ClanOT

Husfont
Brukes som skrifttype i alle
eksterne trykkede trykksaker
F.eks annonser, brosjyrer ol.
samt på webside.

Her må det bestemmes noe.

Font for internt bruk
Brukes som skrifttype i alle
eksterne trykkede trykksaker
F.eks annonser, brosjyrer ol.
samt på webside.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789!”#$%&/?
Thin/Book/News/Medium/Bold/Black/Ultra
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Mønsterelement

Sammensatt mønsterelement
brukes som effekt på fargede
flater i ulike produksjoner.
Kan brukes i fullfarge
eller i en farge med
gjennomsiktighet.
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Utdrag av mønsterelement

Utdrag fra mønsterelementet
kan også brukes enkeltvis.
Hert enkelt symbol har sin
egen betydning.

Personen

Koblingen

Røret

Unionen

Benden

Rørlinje
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Logo på bryst: 8-10 cm bred (trykkes med gradering der er mulig)
Logo på arm: Ø:7,5cm
Logo nedover arm 16cm høyde
Sirkel hette: Ø:3cm
Webadresse bredde 8cm, trykkes slik:
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LMØ

Profilhåndbok
Brevark og visittkort

Profilhåndbok
Brevark og visittkort

Bedriftsnavn
V/ Navn Navnesen
Adresselinje 1
8601 Mo i Rana

Dato: 17.05.2019
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Nybygg & Rehabilitering

– Ring din lokale rørlegger.
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