
DESIGNGUIDE

Designguide v1 April 2019 



Denne guide beskriver grundelementerne i Nationalpark Thys 
visuelle identitet.

De visuelle grundelementer skal du bruge til at skabe et konsistent 
udtryk på tværs af medier og steder i parken. Samtidig finder 
du inspiration til, hvordan du kan sammensætte et varieret og 
dynamisk udtryk.

I sidste ende er formålet med den visuelle identitet, at alle 
kræfter arbejder i samme retning, så udtrykket bliver ensartet 
og konsistent i alle projekter og steder, hvor man møder 
nationalparken.

Guiden er lavet i forlængelse af designmanualen for Danmarks 
Nationalparker og overholder retningslinjerne herfra.

Den visuelle identitet vil blive opdateret, forbedret, afsnit tilføjet 
og udvidet efterhånden, som nye behov opstår.

INTRODUKTION
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LOGO

Logoet er symbolet for hele 
Nationalpark Thy og det mærke, alle 
de andre grundelementer tilføjer 
betydning og værdi.

Logoet er det vigtigste kendetegn og 
altid med, og derpå tilføjes de øvrige 
grundelementer i den udstrækning, 
pladsen, tiden eller økonomien tillader.

Logoet findes i flere varianter, men det 
anbefales kun at bruge to varianter: 
A1 og C3.

Retningslinjer for skiltning i naturen 
indgår ikke i designguiden v1 April 
2019 for Nationalpark Thy. Her skal 
man følge retningslinjerne angivet 
i designmanualen for Danmarks 
Nationalparker 2019.

Logo A1 kan anvendes til lokal 
henvisning på piktogramstandere 
i nationalparken på hjemmeside, 
nationalparkprodukter, tryksager, 
ved arrangementer og events i 
nationalparken mv.

Logoet findes i farve samt i sort 
positiv og negativ.

Logoet fungerer godt i en 
“stringent” sammenhæng.

Logo C3 er en forenklet tegning 
af det originale bomærke og 
kan anvendes sammen med det 
nationale fælles logo.

Logoet kan anvendes på T-shirt, 
plastposer, mulepose, rygsække, 
krus og andre accessories.

Farverne kan være sort, hvid eller 
en farve fra paletten. Logoet må 
kun optræde ensfarvet.

LOGO
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Der er defineret en frizone til
nationalparkens logo. Den sikrer, 
at det altid fremstår tydeligt og i 
passende afstand til andre grafiske 
elementer og samarbejdspartnere.

FRIZONE 

Logoet må ikke gengives mindre 
end 15 mm i højden. Størrelse 
afhænger af den enkelte opgave og 
kommunikationsfladens særlige krav.

Minimumstørrelse: 15 mm Minimumstørrelse: 15 mm

Frizonen defineres ud fra halvdelen af logoets bredde, som eksemplet viser.
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Når nationalparken udtrykker sig, har 
stemmen altid sin helt egen tone. 

Den illustrerer vi med skrifttypen 
Frutiger.

Hvis ikke Frutiger forefindes skal 
Verdana anvendes.

Nationalparkernes fælles navnetræk 
og de individuelle navne skal opættes i 
skriften Dancer Bold.

Formålet med formidlingen i 
Nationalpark Thy er at forstærke 
de besøgendes oplevelser i naturen 
og derigennem skabe en forståelse 
for værdien i at beskytte og bevare 
nationalparkens unikke og sårbare 
natur og kulturhistoriske værdier. 

Nationalparken ønsker derfor at 
skabe aktiviteter og muligheder for 
de besøgende, der gør størst muligt 
indtryk hos den enkelte, men sætter 
mindst muligt aftryk i naturen.

Brødtekst: Frutiger Light 12 pkt – linjeafstand 120% (14,4 pkt). Spatiering 25.

Overskrift: Frutiger Bold i versaler 48 pkt – linjeafstand 120% (57,6 pkt). Spatiering 75.

TYPOGRAFI STØRST MULIGT  
INDTRYK
MINDST MULIGT AFTRYK

NATIONALPARK THY DESIGN GUIDE

GRUNDELEMENTER TYPOGRAFI



Vi har fire unikke farver.

Farvernes opgave er at variere den 
visuelle kommunikations udtryk og 
budskaber, samtidig med at skabe et 
konsistent helhedsindtryk på tværs af 
alle kommunikationsflader.

Farvene kan gradueres i en skala på 
20%.

Farverne er defineret som:
CMYK – anvendes til tryk
RGB – anvendes til skærmvisning
Pantone – anvendes til tryk

FARVER

CMYK
0/87/83/30

RGB
177/49/33

PANTONE
484
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CMYK
100/0/83/47

RGB
0/99/58

PANTONE
349

CMYK
0/27/56/18

RGB
217/173/112

PANTONE
729

CMYK
56/18/0/0

RGB
118/178/226

PANTONE
284
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Mosaikkens udtryk visualiserer abstrakt 
de vidtstrakte klitheder og den 
vildsomme natur i nationalparken.

Du kan bruge mosaikken dekorativt 
eller kommunikere naturen på en 
abstrakt måde.

Mosaikken findes i fire farvevarianter.
 

MOSAIKKEN
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KONTUREN

Konturen visualiserer stillistisk 
klithedens og klitplantagernes 
kendetegnende horisontlinje i 
nationalparken.

Du kan bruge konturen som til at 
skabe overgange mellem billeder, 
grafik, overflader mv.

Konturen findes i fire varianter.
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FOTOSTIL

Billederne er et vigtig og stærkt 
virkemiddel til at skabe identitet og 
kommunikere følelser — følelser vi kan 
relatere til, som drager os visuelt ind i 
nationalparken. 

Fotostilen er opdelt i to temaer: 
»Natur og landskab« (Knytter sig 
til beskyttelse) samt »Kultur og 
oplevelser« (Knytter sig til benyttelse). 
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NATUR & LANDSKAB 

Billederne viser Nationalpark Thys 
forskellighed fra klithederne til 
de store klitplantager med det 
kendetegnende landskab og natur 
som et vigtigt element i motiverne.

Nationalparkens storslåede landskab 
og den uforstyrrede natur vises i høj 
grad gennem motiver, hvor de særlige 
naturtyper og og dyrearter er i fokus
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KULTUR & OPLEVELSER

Billederne viser mulige indgange til 
nationalparken, og de oplevelser 
området har at byde på og udtrykker 
på en naturlig måde oplevelser, vi selv 
har adgang til.

Mennesker eller spor efter menneske-
lig aktivitet på billederne gør naturen 
og nationalparken tilgængelig og 
opfordrer til aktivitet og oplevelse.

Billederne fokuserer på interaktion 
mellem natur og mennesker, og de 
oplevelser vi selv kunne være en del af.

Motiverne vækker positive oplevelser i
form af særlige øjeblikke, man har
sammen eller alene.
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BESKÆRING

Når billeder købes er det vigtigt, at 
de kan bruges til så mange formål 
som muligt – både on- og offline. 
Billederne skal derfor helst være 
i bredformat, men hvor motivet 
muliggør af liggende og stående 
format ud fra samme billede. 

Billederne skal billedbehandles så de 
opfattes ens, så de er genkendlige 
alene og står godt sammen. 

Samme billede beskåret i liggende og stående format
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Designet er bygget op over en række principper, der 
gør det let at udvikle forskelligartede design, som 
fremstår som del af en sammenhængende serie.

DESIGNPRINCIP
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A-FORMAT 

ÅRSBERETNING 2018 FOR 
NATIONALPARKFOND THY

Konturen placeres i den nederste 
1/4 af formatet sammen med det 
nationale fælleslogo

Billeder placeres i den øverste 
3/4 af formatet

Logo placeres i den øverste 1/4 
af formatet

Overskrifter placeres i den 
øverste 2/4 af formatet

Logoets størrelse bestemmes af formatets størrelse. 
Logoets frizonen er kvadratisk og er altid 1/4 af A-formatets korteste side.
På højformater er det derfor formatets bredde, der bestemmer logoets størrelse.

Formatet bruges primært til planer, 
brochurer, mv.

På nationalparkplanen skal forsiden 
være et billede, men ellers er det frit 
for, om man ønsker at bruge et billede 
eller mosaikken som forside / bagside.
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M65-FORMAT 

Formatet bruges primært til foldere og 
flyers.

DEN SYDLIGE DEL AF
NATIONALPARK THY

Logoets størrelse bestemmes af formatets størrelse. 
Logoets frizonen er kvadratisk og er altid 1/3 af M65-formatets korteste side.
På højformater er det derfor formatets bredde, der bestemmer logoets størrelse.

Konturen placeres i den nederste 1/4 af formatet 
sammen med det nationale fælleslogo

Logo placeres i den øverste 1/4 af formatet

Billeder placeres i den øverste 3/4 af formatet

Overskrifter placeres i den øverste 2/4 af formatet

NATIONALPARK THY DESIGN GUIDE

DESIGNPRINCIPPER PUBLIKATIONER



Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup

Tlf. 72 54 15 00
thy@danmarksnationalparker.dk 

www.nationalparkthy.dk


