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Om designmanualen

TINE Gruppa har en stor merkevareportefølje og målsettingen er at
all markedskommunikasjon skal styres i samme retning. TINEs
Designmanual skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at TINE
fremstår helhetlig og tydelig.
Vi må alle ta ansvar for vår identitet. Hovedmålet er å bevare og
bygge sterke merkevarer som skal gi økt lønnsomhet, både i inn- og
utland. Det er en forutsetning at merkevarene skal bygges opp over
tid og at kortsiktig press ikke skal forandre merkevarenes langsiktige
posisjonering og markedskommunikasjon.
Designmanualen ivaretar både TINE som bedrift og TINEs produkter.
I tillegg gjør vi oppmerksom på at noen av TINEs egne merkevarer
har egne manualer, som for eksempel LITAGO, Jarlsberg osv.
Vi anbefaler at alle brukere gjør seg kjent med TINEs designmanual
for implementering av graﬁske elementer eller strategisk lyddesign.
Ved spørsmål, ta kontakt med TINE Proﬁl.
Innholdet i TINEs designmanual er konﬁdensielt. Designmanualen
må derfor ikke komme uvedkommende i hende. Som mottaker av
dette eksemplaret eller ved tilgang til TINEs digitale versjon, er du
ansvarlig for at dette ikke skjer.
Denne manualen er TINEs eiendom. Hvis du ikke er autorisert bruker, vennligst returner designmanualen til TINE BA, TINE Markedskategorier.

INNLEDNING
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TINEs historie

TINE-navnet ble introdusert i 1992 og er fortsatt blant Norges
sterkeste merkevarer. Valget av navnet TINE var ikke tilfeldig.
I tillegg til at det er et kort navn, fungerer tine-symbolet og fargene
rødt, hvitt og blått som en brobygger mellom gammel og ny identitet.
Tinen har solide historiske røtter i Norge helt fra 1600 tallet, og var
en “matboks” og oppbevaringsplass, først og fremst for ost og smør.
TINE-merket er juvelen vår og garantien for at såvel råvarer som
produksjonsmetode og kvalitetskontroll er av ypperste kvalitet. Det
er imidlertid summen av vår opptreden og all vår kommunikasjon
med omverdenen som bygger TINEs sterke identitet.

1925

1927

1933

1942

I 1925 ble “ﬁrkløvermerket”
registrert av pioneren innen
markedsføring, Robert Millar,
som eget kvalitetsmerke for
norsk smør av Norske Melkeprodusenters Landsforbund
(NML). Landbruksdepartementet
overtok bruk- og eiendomsretten
og ble et ofﬁsielt kvalitetsmerke.

I 1927 ble merket gjeldende for
ost også. Merket ble brukt helt
frem til begynnelsen av 70-tallet.

Norske Meieriers Eksportlag ble
opprettet i 1928 for å ta seg av
overskuddsproduksjon av melk.
Den Første logoen ble tatt i bruk
i 1933. Logoen var formet som
en tine med initialene NmE på
toppen.

Eksportlaget overtok etterhvert
mer av reguleringsvirksomheten
av den innenlandske omsetningen.
Norske Meierier Eksportlag var
et navn som var lite dekkende og
ble endret i 1942 til Norske
Meieriers Salgsentral (NMS).

1964

1972

1992

2002

NMS ønsket seg en helhetlig
proﬁlering av meieriselskapet
og sine produkter. I 1964 ﬁkk
Internord Reklamebyrå i oppdrag å utvikle en ny selskapslogo
og visuell identitet. Den naturalistiske og stiliserte utformingen av
smørtinen levendegjorde tinen
og det ble enklere å forbinde
den med det typiske norske.

I 1972 ble en mer fremtredende
smørtine tatt i bruk. NMS ﬁkk
også dette året samtykke til
overdragelse av ordmerket
Tine. Dette navnet var til da
eid av Sætre Kjeksfabrikk A/S.
Fra 1975 ble “Tinemerket”
primært et avsendermerke.

I 1992 ble det vedtatt å dele
landet inn i 5 samarbeidsregioner med et mål om å slå
disse sammen til et selskap.
Man ønsket å utvikle et felles
varemerke og avsendermerke
med egen identitet, personlighet
og kvalitet. De to sterkeste
navnkandidatene var Fjordland
og TINE. TINE Norske Meierier
ble introdusert 1. juni 1992.

I 2002 ble TNM gjort om
til konsern (TINE BA) og en
mer helhetlig kommunikasjon
utviklet. Logoen ble videreutviklet av Scandinavian
Design Group.
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TINE har en merkevarestrategi som ivaretar posisjonen til
merket og forholdet mellom de ulike merkevarene. På de
kommende sidene vil du lære mer om dette og hvilke
konsekvenser dette får for TINEs visuelle identitet.

TINEs merkearkitektur
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TINEs merkearkitektur

TINE er bygd opp som en monolittisk merkevare, hvor varemerket
TINE både er bedriftsnavnet, produktmerke og avsendermerke.
TINEs hovedstrategi er at TINEs merkevareportefølje skal være
førende for å bygge TINEs identitet. Verdigrunnlag og assosiasjoner
bygges primært fra merkene. Samtidig skal merkevaren TINE være
normdannende, samlende og gi retningslinjer for all markedskommunikasjon. Det er derfor viktig med verdioverføringer begge veier
mellom TINE proﬁl og produktene.

TINEs merkearkitektur består av et bedriftsnivå og et produktnivå.
TINEs produktnivå er delt inn i tre nivåer, som vist i modellen.

VERDIOVERFØRING

Avgrensninger: TINEs merkearkitektur inkluderer TINE BA, Fellesjuice,
OsteCompagniet og deler av Diplom-Is.

Selskapsmerker
F.eks TineMelk og TINE Yoghurt

Familiemerker
F.eks Norvegia og Biola

Det er besluttet følgende tre merkevarestrategier
- Selskapsmerkestrategi
- Familiemerkestrategi
- Individuell merkestrategi

Individuelle merker
F.eks Renheim og Namdalsgomma

BEDRIFTSNIVÅ

PRODUKTNIVÅ

FRIHETSGRAD

TINE Gruppa har et stort antall merker, og det ble i 2007 gjennomført en oppdatering av TINEs merkearkitektur for å tilpasse merkestrategiene de markeddsmessige målsetninger og utfordringer,
basert på TINE 2020.

Merkevaren TINE

TINE Designmanual
g

TINES MERKEARKITEKTUR

Merkevaren TINE – Bedriftsnivå

Struktur
TINE som bedrift er både samfunnsaktør, arbeidsgiver, sponsor mm.
Dette betyr at vi noen ganger trenger å fremstå stramt og
forretningsmessig, andre ganger mer uformelt. Vi deler derfor proﬁlen inn i 3 frihetsgrader:

Reklameartikler

Interiør/tekstiler

NIVÅ 1 er det ofﬁsielle nivået. Det skal sende maksimalt med TINE
signaler gjennom konsistent bruk av proﬁlverktøy. Disse proﬁlelementene er varige og skal sjelden justeres. Her ﬁnner vi for
eksempel postale elementer som brevark, visittkort, etc.
NIVÅ 2 kalles omgivelsesnivået. Det består av proﬁlelementer som
kommuniserer med forbruker og befolkning – eksempelvis skilting,
biler, butikkmateriell, web, osv. Her er det behov for større frihet
og tilgang til en bredere proﬁlverktøykasse enn i det ofﬁsielle
nivået.
NIVÅ 3 heter aktivitetsnivået. Det består av prosjektrelaterte elementer med kampanjepreg, og proﬁlelementer med et målgruppetilpasset
budskap. Det kan for eksempel være sponsorrelaterte aktiviteter,
promomateriell, kampanjer, events, etc.

Arenareklame
Butikkdisplay
Events

Skilting
Brevark
Konvolutter
Visittkort

Biler

3

2

1

Brosjyrer

Faksmal
Faktura
Stillingsannonser
Flagg/banner

Ytteremballasje
Sponsing
Omslagsmapper
Foredragsmateriell

TINEs adferdsverdier

B

E

S

T

Bygger
tillit

Er endringsvillige

Skaper
resultater

Tenker
helhet

TINE har 4 adferdsverdier som skal bygge oppunder TINEs
bedriftskultur. All aktivitet i TINE, enten det er internt eller
ekstern, bedriftsnivå eller selskapsnivå, skal bygge på disse
4 adferdsverdiene: BEST

Utstilling/stands

Kampanjebiler
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Merkevaren TINE – Produktnivå

Merkearkitektur
Hensikten med nivåene er å skille mellom graden av støtte fra merkevaren til de ulike produktene og aktivitetene. Summen av inntrykkene
fra de forskjellige proﬁlelementene skaper et konsistent og helhetlig
bilde av TINE som merkevare og TINE som monolitisk bedrift. TINEs
merkearkitektur på produktnivå er delt inn i tre strategier.

Familiemerkestrategi
Disse merkevarene skal primært ha sin egen identitet, men de skal
bringe med seg positive verdioverføringer til TINE-merket. Derfor
er det viktig at identiteten og kommunikasjonen til disse produktene
er i tråd med TINEs opplevelsesverdier (se side 8). Familemerker er
produkter som skal ha TINE som underordnet avsender. TINE skal
være tydelig avsender og det skal være konsekvent og pedagogisk
bruk av TINE-logo på alle virkemidler.

Merkevaren TINE

BEDRIFTSNIVÅ

Selskapsmerker

PRODUKTNIVÅ

TineMelk, TineSmør, TINE Yoghurt, TINE Fløte,
TINE Brunost, TINE Rømme, TINE Økologi, TINE Iskaffe,
TINE Iste, TINE Kremost, TINE Sjokomelk, TINE Smudi, TINE 60-40

Familiemerker
Biola, Norvegia, Jarlsberg, LITAGO, Go’Morgen, Friskus, Sans, Snøfrisk, Piano,
Normanna, Norzola, Royal, Blue, Mana, Norbo

Individuell merkestrategi
Individuelle merker er merker som er løsrevet fra TINE som merkevare. Her er TINEs rolle produsent og synes kun på baksiden av
emballasjen med navn.

Individuelle merker
Reinheim, Røros, Mølsgomme, Økologisk Røros Smør,
Heidal, Formost, Sunnmørsost osv

FRIHETSGRAD

Dette nivået er sterkt regulert og skal tydelig fremstå som TINE
merkevarer. Eks. TineMelk. Disse merkevarene skal bygge TINEs
identitet og være i tråd med TINEs opplevelsesverdier (se side 8)

VERDIOVERFØRING

Selskapsmerkestrategi
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TINEs verditre*

TINEs verditre er et pedagogisk hjelpemiddel for å beskrive
sammenhengen mellom roten, grunnstammen og opplevelsesverdiene i TINE. Alt vi gjør og kommuniserer skal bygge på disse
ordene.
Røttene og grunnstammen er selve kjernen i merkevaren TINE. Grunnen
vi står på og bærebjelken i alt vi er og gjør.
Opplevelsesverdiene derimot, er det vi viser utad til marked, handel,
samfunn og samarbeidspartnere.
Det er disse ordene vi visualiserer når vi kommuniserer med omverdenen.

Naturlig
Omsorgsfull

Våre røtter er selve grunnen vi står på. Alt vi gjør og er, vokser opp
fra disse ordene:
– Miljøbevisst
– Norsk
– Tradisjon

Vital

På produktnivå har vi tre grunnleggende produktfordeler som fungerer som bærebjelker i merkevaren vår. Dette er hva vi leverer og
grunnen til at vi eksisterer:
– God smak
– Høy kvalitet
– Ekte råvarer

God
smak

Tilslutt har TINE tre opplevelsesverdier. Det er disse ordene vi legger
til grunn i all markedskommunikasjon:
- Naturlig
- Omsorgsfull
- Vital

* Gjeldende pr. 1.2.09.
Oppdatering ferdigstilles 1. halvår 2009.

Høy
kvalitet

Grunnleggende
produktfordeler

Ekte
råvarer

Miljøbevisst

Norsk

Tradisjon

Røtter

Opplevelsesverdier
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TINEs opplevelsesverdier

TINEs opplevelsesverdier er bærebjelkene i all markedskommunikasjon fra TINE. Tilstedeværelsen av disse tre vil variere fra situasjon
til situasjon, men ingen av dem skal være fraværende. De ivaretar
ulike aspekter av TINEs strategi og vi legger følgende i betydningen
av ordene:

Naturlig

Naturlig
– skal gjenspeile en troverdig garantist for norsk natur, en naturlig
del av norsk kultur, kosthold og vaner.

Omsorgsfull
– skal uttrykke at TINE er skapt av og for mennesker, og ikke en
høyteknologisk industrialisert gigant. Omsorgsfull er en emosjonell
verdi som skal skape involvering og engasjement.

Vital
– er den dynamiske motoren som hele tiden setter krav til at vi er i
takt med tiden og markedet.
For at vi skal kunne dele en felles visuell plattform og en felles
forståelse for opplevelsesverdien har vi på de kommende sidene
laget 3 stemningskart; ett for hvert av verdiordene.

Omsorgsfull

Vital

11
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TINEs visuelle
kommunikasjonsuttrykk
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Naturlig

TINES VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTRYKKK
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Omsorgsfull

TINES VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTRYKKK
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Vital

TINES VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTRYKKK

15

TINE Designmanual
g

TINES VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTRYKKK

Visuelle fortolkninger

Naturlig
Det skal benyttes naturlige bilder i illustrasjoner eller former, med
lite bildemanipulasjon. Vi skal unngå effekter som virker kunstige.
Hovedregelen er at for mange effekter gjør uttrykket mindre naturlig
og dermed mindre TINE. Dette betyr ikke at vi behøver å være sobre
og minimalistiske, tvert imot skal vi ﬁnne en måte å være TINE på
som virker tiltrekkende på forbruker på en naturlig måte. Når uttrykket blir for mettet av både farger og elementer tangerer det for tett
opp til den europeiske måten å snakke på. TINE skal være norsk.

Omsorgsfull
Omsorgsfull kan oversettes til en rekke myke, feminine ord som vi
igjen kan overføre til kvaliteter i vår kommunikasjon. Slike ord kan
være mild, myk, vennlig, varm, imøtekommende, nostalgisk,
romantisk, m. ﬂ. Ord som bryter med verdien Omsorgsfull er f. eks.
aggressiv, kantete og stram. Dette får konsekvenser for det grunnleggende visuelle uttrykket til TINE gjennom at former som brukes
ikke skal være for skarpe, spisse eller kantete. I bilder kommer denne
verdien til uttrykk gjennom god stemning, varme, godt blikk, mykt
smil, mild fargeføring i klær o.s.v.

Vital
Oversatt gir vital assosiasjoner til energi, innovativ og dynamisk,
sammen med modernitet og lekenhet. Når tradisjon skal formidles
i kommunikasjon eller på pakning må dette gjøres på en moderne
måte, som vist i eksemplene på bildebruk, illustrasjon og form.

Foto, eksempler

Illustrasjon, eksempler

Former, eksempler

16
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De påfølgende sidene har til hensikt å gi inspirasjon og
føringer til bruk av mønster, foto, og farger når kommunikasjon og pakningsdesign skal utvikles og nye elementer
skapes. Ingenting av dette kan hugges i stein, men TINEs
visuelle språk og verdier bør gjennomsyre alt vi gjør.

TINE-inspirasjon
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TINE-INSPIRASJON

Farger – hvor henter vi dem fra?

Når farger skal velges må vi påse at de er naturlige, omsorgsfulle
eller vitale. Vi ønsker at fargene så langt de lar seg gjøre hentes ut
fra de bildene du ﬁnner i verdikartene til TINEs opplevelsesverdier.
På denne siden viser vi hvordan vi kan hente TINEs inspirasjonsfarger
fra konkrete bilder i disse kartene.

Tradisjonelle mønstre
tre

Luftighet
Luftighe

Lett blå
Patinert grått

Naturlig hvittt

Himmelblå
Frisk naturgrønn

Fruktig og frodig

Vitalitet
Vit

Glade farger
ger
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Fotomanér

Når du skal ﬁnne bilder eller gå i fotoopptak for TINE, enten det er
på bedriftsnivå eller på produktnivå, skal bildene formidle TINEs
opplevelsesverdier (se TINEs Verditre på side 8). Verdikartene vist
i denne designmanualen er sammenfallende med det fotograﬁske
uttrykket vi ønsker oss for TINE. I tillegg til dette ønsker vi oss nær
kameraføring, myk lyssetting, rene hvite elementer og ekte
mennesker. Disse retningslinjene mener vi også gjelder for ﬁlm.

TINE-INSPIRASJON
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TINE-INSPIRASJON

Mønster og styling

Virkemidler som styling, mønster og tekstur er også med på å bygge
opp under TINEs opplevelsesverdier. Denne mønsterpaletten gir
føringer og inspirasjon til hvordan mønster skal se ut om det ønskes
brukt i foto til pakningsdesign, massekommunikasjon og ﬁlm.
En visuell brieﬁng til stylister og art-director.

Naturlig lett

Naturlig hvitt
Tradisjonelle mønstre

Vitale grafiske mønstre

Sollys
Illustrasjoner med naturlig preg
Taktile overflater

Naturlig, frodig overskudd

Patinert grått

20
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Forbrukeremballasje

Forbrukeremballasje er et svært viktig verktøy i å bygge merkevaren
TINE. Det er tidkrevende å utvikle nye emballasjeløsninger. Arbeidet
må startes tidlig og pågå kontinuerlig. Det er viktig at ikke kun rasjonelle faktorer legges til grunn når emballasje-løsninger vurderes,
fordi merkevarer bygges i all hovedsak emosjonellt.
Opplevelsesverdiene til TINE skal komme til syne også her, ikke
bare gjennom forbrukeremballasjens form, men også gjennom valg
av materiale og andre taktile kvaliteter.
På denne siden viser vi et lite utvalg eksempler på forbrukeremballasje
som vi mener tilfredsstiller tilstedeværelse av opplevelsesverdiene;
naturlig, varm og vital. Disse eksemplene er til inspirasjon.

TINE-INSPIRASJON

21
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TINE-INSPIRASJON

Design for alle
God kontrast forenkler lesbarhet

Design for alle betyr at forbrukeren settes i sentrum av designprosessen, og at vi som produsent tar hensyn til bredden i menneskers
funksjonsevne og til brukssituasjonen produktet designes for.
TINE skal alltid tilstrebe et design som er så ﬂeksibelt som mulig
innenfor de rammer som gjelder i vårt produksjonsapparat og som
er tilpasset ﬂest mulig forbrukere og brukssituasjoner. Dette skal vi
gjøre gjennom å anvende kunnskap om og erfaringer fra forbrukerne
i designprosessen. Å hensynta forbrukere med ulike behov og
funksjonsevner er en grunnleggende forutsetning for at TINEs
produkter skal kunne tilfredsstille alle forbrukeres behov.
Design for alle er ikke kun for mennesker med funksjonshemninger
– både friske og funksjonshemmede har mange felles behov som
bør ivaretas i en designprosess. Produkter som kommer fra TINE
skal søke å tilfredsstille disse.

Hensyn som bør vurderes kan være:
Blindhet/redusert synsevne, døvhet/redusert hørsel, begrenset
ﬁngerferdighet, redusert kognisjon (nedsatt tanke- og forståelsesevne), analfabetisme/svekkede leseferdigheter.

Stor kork gir godt gripetak og gjør det
enklere å åpne kartongen

Blindeskrift gjør det mulig for blinde og sterkt
svaksynte å lese. Dette er et godt eksempel på ønskede tiltak for å tilpasse design/funksjon til “alle”

22

TINE Designmanual
g

På disse sidene presenterer vi TINEs graﬁske verktøykasse.
Proﬁlverktøyene er utviklet for å gi et helhetlig uttrykk i
all kommunikasjon. Verktøyene settes sammmen på ulike
måter for å skape forskjellige graﬁske uttrykk, men skal
alltid resultere i et formuttrykk som representerer TINEs
visuelle språk.

TINEs verktøykasse

TINE Designmanual
g

TINES VERKTØYKASSE

Hvordan utvikle navn i TINE

Selskapsmerker, eksempler på navn
Navnstrukturen i TINE skal følge merkearkitekturen. Dette betyr at
selskapsmerker skal tendere mot generiske navn (beskrivende),
mens familiemerker kan operere med egennavn.
Det er viktig at de navnene vi velger registreres og beskyttes, enten
det gjøres som varemerke eller som ﬁgurmerke. For mer informasjon
kontakt TINEs Virksomhetstyring ref. TINEs IPR manual.
Navnets fonetikk er også viktig. Navnene vi velger oss skal være i
tråd med verdiene våre, og de skal ikke være fremmede (les unorske).
Dette betyr ikke at vi styrer unna konstruerte navn eller andre språk,
men det betyr at vi velger oss ord som fonetisk harmoniserer med
det TINE står for.

Familiemerker, eksempler på navn

24
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TINE-logo

TINE-logoen er vårt viktigste identitetselement, og består av en stilisert tine med navntrekket TINE sentrert under. TINE symbolet ble
valgt fordi tinen har sterke røtter i norsk tradisjon og matkultur. TINElogoen skal alltid følge de gitte retningslinjene. Konstruksjon og proposjoner må aldri forandres.
Registreringsmerket, skal alltid stå sammen med TINE-logo, og viser
at varemerket er registrert og juridisk beskyttet.
TINE-logoen skal alltid brukes i originalversjon; TINE-blå (PMS 281)
og TINE-rød (PMS 485). Regler for bruk følger på side 27.

Logoen er tilrettelagt for bruk i ﬁre
forskjellige størrelser
12 mm – 18 mm
18 mm – 40 mm
40 mm – 150 mm
150 mm til større
Disse kan lastes ned fra TINEs webmanual. De er kodet med tallene
henholdsvis 12/18 – 18/40 – 40/150 – 150+.
TINE-logoen skal aldri gjengis som en del av tittel eller tekst.
I tittel og tekst skal navnet TINE alltid skrives med store bokstaver.

TINES VERKTØYKASSE
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TINE-logo i bruk
TINE-logoen har et definert
beskyttelsesområde

For at TINE-logoen alltid skal være plassert i et klart synlig område
og ikke konkurrere med andre elementer, er det viktig å opprettholde et beskyttet område rundt logoen. Tekst, foto, illustrasjoner eller
andre graﬁske elementer skal derfor ikke plasseres innenfor dette
området.

X

Når TINE-logoen brukes som avsenderlogo med TINE BA, følges
oppsett som vist i eksempelet nedenfor.

Avsenderadresse
settes i TINE-Sari,
midtstilt under logo

Y

Y
X

TINE BA
Pb. 25, 0051 Oslo

X
X
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Regler for bruk av TINE -logo

TINE-logo og bakgrunnsfarger
TINE-logo ﬁnnes i to utførelser. Det er bakgrunnsfargen som avgjør
hvilken utførelse man skal benytte. Det skal alltid etterstrebes å
benytte lyse og lette bakgrunner for TINE-logo. I oversikten til høyre
viser vi valører for korrekt gjengivelse.
1) TINE-logo uten hvit kontur med blått registreringsmerke er vår
hovedlogo og skal brukes på hvit/lys bunn (0–24% fargemetning).
Logoen kan settes på foto, men da kun på lyse valører.
2) TINE-logo med hvit kontur og hvitt registreringsmerke brukes
på mørk bunn (25–100% fargemetning). Denne logoen kan også
settes på foto, men da kun på mørke valører.

1) Ori
Originallogo
TINE-logo uten hvit kontur
med blått registreringsmerke.
Brukes på lys bunn.
2) Se
Sekundærlogo
TINE-logo med hvit kontur
og hvitt registreringsmerke.
Brukes kun på mørk bunn.

1) Originallogo
TINE-logo med blått registreringsmerke
uten hvit kontur. Brukes på lys bunn (0–24%
fargemetning).

2) Sekundærlogo
TINE-logo med hvitt registreringsmerke
og hvit kontur. Brukes kun på mørk bunn
(25–100% fargemetning).

0%

25%

5%

35%

10%

45%

15%

55%

20%

65%

24%

75%

85%

100%
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TINE-logo énfarge versjon

Hovedregel er at logoen skal gjengis i ﬂerfargeversjon. Dersom alle
logofargene ikke kan benyttes, skal logoen gjengis i kun én farge.
Enfarge-versjon av TINE-logo kan gjengis i følgende farger TINE-rød
(PMS 485), TINE-blå (PMS 281), PMS Cool Grey 9 eller svart.
Unntak må godkjennes av TINE Proﬁl.
Disse variantene er mest brukt på pakninger, etiketter, klær o.l.

Skal logo settes på bakgrunner med lysere fargetoner, brukes den positive
varianten. Den hvite kanten
vil da fremheve logoen og
det mørke registreringsmerket synes bedre.

Positiv

Negativ
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3-dimensjonal TINE-logo

TINE 3-dimensjonal er utviklet logo for bruk i digitale medier, skilting,
frysedisker, etc. Denne logoen krever gode produksjonsmetoder og
må ikke opptre i medier hvor gjengivelsen er dårlig f.eks. avis.
Den skal alltid gjengis på hvit bakgrunn.
TINE 3-dimensjonal logo er en illustrasjon, og kan derfor ikke brukes
som et animert 3D element. I digitale medier, reklameﬁlm spesielt,
kan logoen settes på andre bakgrunner enn hvit.

TINE-logo ﬁnnes i tre forskjellige størrelser
40 mm – 80 mm
80 mm – 200 mm
200 mm og oppover.
Logoen skal ikke brukes i mindre enn 40 mm.
NB! Bruk av denne logo-varianten skal alltid godkjennes av TINE
Proﬁl.

TINES VERKTØYKASSE
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Standard logostørrelser

Det er utarbeidet et system for bruk av TINE-logo på forbrukerpakninger. Nedenfor gjengis en skjematisk oversikt som skal følges.
Dersom dette ikke kan følges må TINE Proﬁl kontaktes for endelig
godkjennelse.

Selskapsmerker
TINE-logo skal alltid plasseres over produktnavnet. I tillegg skal TINElogo stå sammen med varedeklarasjonen som avsenderlogo.

Familiemerker
På familiemerker skal logo alltid brukes i farger, plassert nederst på
pakningen. I tillegg skal TINE-logo stå sammen med varedeklarasjonen
som avsenderlogo. Logoen skal aldri være mindre enn 12 mm.

Selskapsmerker
TineMelk
TineSmør
TINE Yoghurt
TINE Fløte
TINE Brunost
TINE Rømme
TINE Økologi
TINE Iskaffe
TINE Iste
TINE Kremost
TINE Sjokomelk
TINE Smudi
TINE 60-40

Familiemerker
min 20 mm
min 20 mm
min 20 mm
min 20 mm
min 20 mm
min 20 mm
min 20 mm
min 15 mm
min 20 mm
min 20 mm
min 20 mm
min 15 mm
min 20 mm

Biola
Norvegia
Jarlsberg
LITAGO
Go’Morgen
Friskus
Snøfrisk
Piano
Normanna
Norzola
Royal Blue
Mana
Norbo

min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
min 15 mm
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TINE typograﬁ
TINE Sari Standardfonter

TINE SARI LIGHT

Skrifttyper er en vesentlig del av TINEs designprogram. Gjennom
konsekvent bruk skaper man inntrykk av pålitelighet, og man bygger
opp en tydelig visuell identitet både internt og eksternt.
TINEs proﬁlfont er TINE Sari. TINE Sari ﬁnnes i ﬂere varianter/snitt.
TINE Sari skal benyttes på alle nivåer i merkearkitekturen.
All tekst må være tydelig og leselig på de ﬂater den benyttes.

Forbrukeremballasje
Pakninger er selvfølgelig fritatt regelen om bruk av TINE Sari.
Her er det viktig å ha frihet til å kunne utvikle pakningsdesign som
kommuniserer produktet på en riktig måte, derimot skal alltid TINE
Sari Standardfonter brukes i deklerasjonstekstern på pakninger.
Unntak må godkjennes av TINE Proﬁl.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
TINE SARI REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
TINE SARI ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
TINE SARI BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
TINE SARI BOLD ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
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TINE typograﬁ
TINE Sari Spesialfonter

TINE SARI THIN

Fontbruk i kommunikasjon

Alfabetet er under utvikling

I tillegg til de ordinære variantene av TINE Sari, er det utviklet 3
spesialvarianter/snitt av TINE Sari.
TINE Sari Thin; er en lett og luftig variant av fonten som kan passe
godt til budskap rundt “mager, lett, feminin, moderne”.

TINE SARI OUTLINE

Alfabetet er under utvikling
TINE Sari Outline; er en mer kompleks og rikere variant som kan
passe godt til mindre tekstelementer, merker, årstall og kan skape
ﬁn kontrast til de øvrige variantene/snittene.
TINE Sari Chalk; er en håndskrevet variant som gir tavleskrift assosiasjoner. Fint til å kommunisere hjemmelaget, studenter, skolestart, oppskrifter o.l.

TINE SARI CHALK

Alfabetet er under utvikling

Disse 3 nye variantene vil bidra til økt variasjon og lekenhet i kommunikasjon og kampanjer.
Disse fontene skal ikke brukes på TINEs formelle proﬁlﬂater i nivå 1.

Digital font

VERDANA REGULAR

Den er ikke en del av standard Windows. Det er deﬁnert en font til
elektronisk bruk. Verdana skal brukes i mail, brev, skjema, powerpoint, i redigerbar tekst på tine.no og alle øvrige elektroniske medier.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890

TINE Sari kan bestilles hos Luth & Co (www.luth.no)
Ved andre spørsmål kontakt TINE Proﬁl.

VERDANA BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
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TINE farger
Denne fargen brukes
kun på bedriftsnivå

TINEs fargepalett skal gi et naturlig, omsorgsfullt, vitalt og rent
uttrykk. Ved å være konsekvent i bruken av fargepaletten oppnår
man god gjenkjennelighet og får et konsistent uttrykk.

TINEs logofarger

TINE har utarbeidet en fargepalett med to ulike nivåer; bedrift- og
produktnivå.

Farger til bedriftnivå
TINEs proﬁlfarger er forsiktig i bruk av farger og har et naturlig og
solid preg. TINEs proﬁlfarger er TINE-blå, TINE-rød, TINE lyseblå samt
hvitt. TINE-lyseblå benyttes for å skape et harmonisk, dempet fargeuttrykk. Sammen med hvitt skal disse fargene være synlige i all
kommunikasjon på konsernnivå.

Farger til produktnivå
På produktnivå kan alle TINEs farger brukes. I tillegg til de fargene
som er vist på denne siden, er det spesiﬁsert en rekke “inspirasjonsfarger”. Vi tror du er godt rustet med denne fargepaletten, men
Inspirasjonsfargene kan ikke klare å ta høyde for alle fremtidige
behov i utvikling av kommunikasjon for våre produkter, så det er
tillatt å velge andre farger enn disse.

PMS 485 (TINE RØD)
C 0 M 100 Y 100 K 0
RGB 237 28 36
3M 70-44

HVIT
3M 100-10

PMS 281 (TINE BLÅ)
C 100 M 72 Y 0 K 32
RGB 0 62 126
3M 70-882

TINEs støttefarger
PMS Cool grey 3
C 5 M 0 Y 0 K 15
RGB 206 216 222

PMS Warm grey 2
C0M2Y5K9
RGB 233 227 219

PMS Cool grey 6
C 10 M 0 Y 0 K 30
RGB 167 182 191

PMS Warm grey 4
C 0 M 4 Y 9 K 24
RGB 202 194 184

PMS 431
C 15 M 0 Y 0 K 60
RGB 107 123 132

PMS Warm grey 9
C 0 M 11 Y 20 K 47
RGB 153 139 125

TINEs spesialfarger
SØLV
PMS 877

DYP SORT
PMS BLACK 6
C 100 M 0 Y 0 K 100

PMS 644 (TINE LYSEBLÅ)
C 35 M 12 Y 0 K 6
RGB 152 187 220
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TINE inspirasjonsfarger

TINEs inspirasjonsfarger
Hvordan bruke farger
Fargene som skal brukes i TINEs kommunikasjon bør være klare,
rene, vitale og naturlige. Unngå kombinasjoner som blir for fargesterke og grelle – det kan lett virke “syntetisk” og vil ikke svare på
opplevelsesverdien; naturlig.
Dersom man velger farger med mye sort(jordfarger), vil det nok
kanskje virke naturlig - men ikke veldig vitalt.
Det er derfor viktig å vurdere dette nøye hver gang man setter sammen farger.
Dersom du bruker mye hvitt - vil hvitfargen ivareta mange av TINEs
verdier automatisk. Det gir et rent og moderne inntrykk og gir en
følelse av naturlighet.
Husk at farger oppfører seg ulikt på ulike materialer. Vær derfor
nøye med å måle fargen opp mot fargekodene.

70%

PMS 2905
C 41 M 2 Y 0 K 0
RGB 139 210 244

+ 20% sort
C 41 M 2 Y 0 K 20
RGB 117 175 204

PMS 279
C 68 M 34 Y 0 K 0
RGB 81 145 205

C 68 M 34 Y 0 K 20
RGB 68 122 172

PMS 2728
C 96 M 69 Y 0 K 0
RGB 0 92 171

C 96 M 69 Y 0 K 20
RGB 0 76 144

PMS 116
C 0 M 16 Y 100 K 0
RGB 255 210 0

+ 20% sort
C 0 M 16 Y 100 K 20
RGB 211 174 6

PMS 151
C 0 M 48 Y 95 K 0
RGB 248 152 40

C 0 M 48 Y 95 K 20
RGB 204 126 32

PMS 179
C 0 M 79 Y 100 K 0
RGB 241 93 34

C 0 M 79 Y 100 K 20
RGB 199 77 27

PMS 2905
C 0 M 99 Y 0 K 0
RGB 236 11 141

+ 20% sort
C 0 M 99 Y 0 K 20
RGB 196 0 118

PMS 279
C 79 M 90 Y 0 K 0
RGB 90 64 153

C 79 M 90 Y 0 K 20
RGB 75 50 129

PMS 2728
C 77 M 68 Y 0 K 0
RGB 82 97 172

C 77 M 68 Y 0 K 20
RGB 68 80 145

PMS 376
C 50 M 0 Y 100 K 0
RGB 140 198 63

+ 20% sort
C 50 M 0 Y 100 K 20
RGB 115 165 52

PMS 362
C 70 M 0 Y 100 K 0
RGB 74 170 66

C 70 M 0 Y 100 K 20
RGB 56 141 54

PMS 3425
C 100 M 0 Y 78 K 42
RGB 0 112 74

C 100 M 0 Y 78 K 62
RGB 0 86 54

TINE Designmanual
g

TINES VERKTØYKASSE

Graﬁsk element – Bedriftsnivå

Graﬁsk element, Melkeglasset
TINEs tilleggselement, Melkeglasset, består av to deler; melkeglassformen og en linje som understreker glasset. Tilleggselementet skal
brukes på bedriftsnivå. Evt bruk på andre nivåer må godkjennes av
TINE Proﬁl.
Denne linjen
understreker
glasset.
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Konstruksjon av graﬁsk element

Konstruksjon av Melkeglaset
Mønsteret er bygget opp av to former, (a) og (b). Disse skal bare
skaleres i henhold til retningslinjene. Den rette delen av bunnlinjen
(d) kan forlenges slik at formene møtes. Den rette linjen (c) skal
forlenges slik at den går over til den andre formen.

c
Denne linjen
forlenges slik
at den går over
til den andre
formen

d
b

a
Melkeglassformen er bygget opp av to deler, a og b.
Linjen i mellom dem, d, kan forlenges.
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Skalering av graﬁsk element

a

Skalering av Melkeglasset
Tilleggselementet er laget i et A-format som sammen med linjen
kan skaleres opp og ned. Tykkelsen på linjen må alltid vurderes i
forhold til format og appliseringsmetode.
Tilleggselementet skal primært brukes vertikalt, og skal ikke brukes
smalere enn markert med (e). Er det behov for et smalere format,
eller ﬂater som krever mer plass skal kun den venstre formen (a)
brukes, og den rette bunnlinjen forlenges. Skal elementet brukes
horisontalt, taes høyden fra et A-format og den rette delen av
bunnlinjen til formene møtes.

e
f

Smalest mulig
proporsjonalt format

skalerbart
A-format

skalerbart
A-format/
stort

liggende format med
utgangspunkt i høyden
av A-format.
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Graﬁsk element – Mønster

Graﬁsk mønster basert på Melkeglasset
Det er utviklet et graﬁsk mønster som er basert på melkeglassformen. Mønsteret er et sekundært element og skal IKKE brukes
på all TINE kommunikasjon. Bruk av dette mønsteret er valgfritt,
men må ikke overbrukes eller bli for dominant i forhold til resten
av TINEs proﬁl. Ved bruk av mønsteret skal man påse at kvaliteten
opprettholdes ved gjengivelse, uavhengig av medium.
Mønsteret kan beskjæres etter eget ønske. Det må alltid skaleres
proporsjonalt og aldri roteres eller speilvendes. Mønsteret kan
opptre i proﬁlfargene; TINE-blå og TINE-lyseblå. Bruk av andre
farger må godkjennes av TINE Proﬁl.

TINES VERKTØYKASSE
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Hvite kanter – Selskapsmerker

Det graﬁske elementet Hvite kanter, kommer fra den hvite rammen
rundt TINE-logo. Elementet er en hvit ramme rundt hele budskapet,
og gir et konsistent og ryddig inntrykk av merkevaren TINE. Det
benyttes primært i massekommunikasjon, og alltid for selskapsmerker.

Banner

Det er ikke utviklet målsatte prinsipper for utforming av Hvite kanter.
Dette elementets proporsjoner vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Brosjyre

Annonse

For tykke og smale,
kjemper og mygg,
og han lange på rad 4
med kranglete
rygg

Grafisk element:
Hvite kanter. Disse rammer inn
bilder i annonser, brosjyrer ol.

Uansett kroppsbygning

trenger du tilstrekkelig med
vitaminer og mineraler for å utvikle og vedlikeholde kroppens milliarder av
celler. Ingen annen drikk inneholder naturlig like mange av disse nødvendige
næringsstoffene som melk. Vite mer? Se melkstyrkerkroppen.no

Uansett kroppsbygning

trenger du tilstrekkelig med
vitaminer og mineraler for å utvikle og vedlikeholde kroppens milliarder
av celler. Ingen annen drikk inneholderlike mange av de nødvendige
næringsstoffene som melk. Vil du vite mer? Se melkstyrkerkroppen.no

Melk styrker kroppen
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Hvitt felt – Familiemerker

Det graﬁske elementet Hvitt felt, kommer fra den hvite rammen
rundt TINE-logoen. Elementet rammer inn budskapet vårt og gir et
konsistent og ryddig inntrykk av merkevaren TINE. Det benyttes
primært i massekommunikasjon.
På familiemerker brukes Hvitt felt kun et felt nederst på annonsen.
Bildet brukes utfallende på de øvrige sidene.
Det er ikke utviklet målsatte prinsipper for utforming av Hvitt felt.
Dette elementets proporsjoner vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Annonse

Det hvite feltet brukes nederst,
bildene skal brukes utfallende.

Annonse
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Navigasjonsmerking

Når forbruker skal navigere i TINEs produktsortiment og på TINEs
produkter, ﬁnner de mange ulike typer merking som forteller om
innhold og kvaliteter i produktene. Det vil kunne oppstå situasjoner
hvor ulike typer merking opptrer på samme pakning, og dette kan
gi et uryddig inntrykk. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig
å la de ulike merkingene få samme farge og plassere dem sammen,
som vist på Biola hvor A+B som står sammen med LGG.

Merking av innhold
h i
produkter skal gjøres
på en ryddig måte.
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Lyddesign

TINE har utviklet et strategisk lyddesign for å fremstå tydeligere og
mer helhetlig i markedet. Lyddesignet/lydlogoen skal gjenspeile
TINEs verdier og er oversatt til musikalske termer i en verdiprisme.
Retningslinjene for implementeringen følger TINEs merkevarearkitektur. All utvilking og implementering skal kvalitetessikres av
TINE Proﬁl.

Bedriftsnivå
TINEs strategiske lyddesign skal benyttes der det er teknisk mulig
på sentralbord, mobiltelefon osv. Andre områder er internett, intranett, ekstranett og interaktived opplæringsprogram, samt sisteledd
(lydekspoinering i nærhet til produkt ved salg eller vareprøver) og
ved sponsing/events.

NATURLIG
Enkel, akustisk

OMSORGSFULL
Varme toner, emosjonell

VITAL
Versjonerbar, tidsriktig uttrykk

Produktnivå
TINEs strategiske lyddesign skal benyttes på alle reklameﬁlmer
(TV/kino) og radiospot.

Selskapsmerker - TINEs lydlogo skal være med tilslutt og skal
vare i minst tre sekunder.

Familiemerker - har større frihet til å tilpasse lyd-logo og avsender identitet til de ulike kanalene og produkters identitet.

Taktisk reklame - TINEs lyddesign skal være bærende og brukes
fra start til slutt.

NORSK
Norsk musikktradisjon

TRADISJON
Musikkgenre (alt fra blues til hornmusikk)

HØY KVALITET
Høy kvalitet i utførelse

GOD SMAK
Fristende, forførende
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internasjonal branding
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TINE-logo international branding

Part of TINE-logo skal alltid brukes i originalversjon; Cool Grey 9
eller hvis nødvendig i 70% sort. På mørke bakgrunner brukes logoen
i Cool Grey 6. På sorte bakgrunner kan logoen brukes i farger.
I små formater må logoen brukes i pantonefarger for å unngå rastrering i liten tekststørrelse og små detaljer. Dette må vurderes i de
enkelte tillfellene og sammen med respektive trykkeri.
Logoen skal ikke brukers mindre enn 25 mm inkludert ’part of’.

25 mm

INTERNATIONAL BRANDING
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Beskyttelsesområde

For at part of TINE-logo alltid skal være plassert i et klart synlig
område og ikke konkurrere med andre elementer, er det viktig å
opprettholde et beskyttet område rundt logoen. Tekst, foto, illustrasjoner eller andre graﬁske elementer skal derfor ikke plasseres
innenfor dette området.
Logoen plasseres optisk riktig i de enkelte ﬂatene, men aldri nærmere
kanten enn som vist i eksempler til høyre. Hovedregelen er at man
skal ha minimum tilsvarende 4 høyder/bredder av bokstaven E regnet
fra E i TINE-logo og ned til bunnen. På samme måte skal man alltid ha
en viss mengde luft runt de andre sidene av logoen. Se eksempel ’1’.

1

For veldig små ﬂater (feks visittkort) kan man ved plassmangel bruke
det underste eksemplet ’2’, som kun har 3 E-høyder med luft nede.
Disse eksemplene er ikke ment som en eksakt henvisning til plassering, men viser minste tillatte mål ift luft runt logoen. Part of
TINE-logoen skal plasseres optisk pent ift til andre faste elementer
og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

2
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Eksempler visittkort

Part of TINE-logoen skal alltid plasseres nede til høyre. Ved oppsett
av nye visitkort er det viktig at man prøver å heve tekst-elemeter
slik at det blir mest mulig luft nede i området hvor part of TINElogoen skal inn. Uansett må man aldri plassere part of TINE-logoen
nærmere kanten enn som henvist i avsnittet om beskyttelsesområde. Med fordel skal logo med beskyttelsesområde 1 benyttes
(4 E-høyder), men ved plassmangel kan logo med beskyttelsesområde
2 benyttes (3 E-høyder).

Bertil Bengtsson Buyer / Senior Sales Advisor

Wernersson Ost AB
Industrivägen 5
SE 523 90 Ulricehamn
Tel: +46 (0) 733 608000

Tel/Fax FR +377 97771292
Mob. FR +33 612225772
e-mail: b@bengtson.com
www.wernerssonost.se
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Eksempler brevark

Part of TINE-logoen skal alltid plasseres nede til høyre. Ved oppsett
av nye brevark er det viktig at man prøver å plassere tekst-elemeter
slik at det blir mest mulig luft nede i området hvor part of TINE-logoen
skal inn. Uansett må man aldri plassere part of TINE-logoen nærmere
kanten enn som henvist i avsnittet om beskyttelsesområde.

INTERNATIONAL BRANDING
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Eksempler faktura

Part of TINE-logoen skal alltid plasseres nede til høyre. Ved oppsett
av nye fakturaer er det viktig at man prøver å plassere tekst-elemeter
slik at det blir mest mulig luft nede i området hvor part of TINE-logoen
skal inn. Uansett må man aldri plassere part of TINE-logoen nærmere
kanten enn som henvist i avsnittet om beskyttelsesområde.
Part of TINE-logoen kan med fordel plasseres på linje med andre
elementer som allerede ligger i respektive selskaps dokumenter, så
lenge dette ikke bryter med beskyttelsesområdet.

INTERNATIONAL BRANDING
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Eksempler Web

PART OF

På web passeres logoen oppe til høyre. Eksakt hvor må vurderes ift
menyer etc, men viktig at man følger beskyttelsesområdet. Part of
TINE-logoen kan med fordel plasseres horisontalt sentrert med
hovedlogo for respektive selskap. Ved sider med sort/mørk bakgrunnsfarge brukes enten den lysere varianten, eller varianten i farger.
se avsnitt om part of TINE-logo.

PART OF
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INTERNATIONAL BRANDING

Eksempler skilting

Part of TINE-logoen skal alltid plasseres nede til høyre. Det er viktig
at man sørger for nok luft runt logoen (ref beskyttelsesområde) samt
at part of TINE-logo ikke blir for liten ift til hovedlogo for respektive
selskap. Dette vil variere stort i de enkelte tilfellene og må vurderes
deretter. I utgangspunktet skal den grå logoen benyttes men ved
tilfeller hvor skilt er sorte/mørke kan man vurdere å bruke den lysere
grå eller den med farger.

PART OF

PART OF
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Eksempler powerpoint

Part of TINE-logoen skal alltid plasseres nede til høyre. Ved maler
hvor hovedlogo for respektive selskap står nede til venstre plasseres
part of TINE-logo horisontalt (optisk) sentrert med denne.

Jarlsberg 2009
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

PART OF

Jarlsberg 2009
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

PART OF
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Brevark og visittkort
Adressefeltet ligger som digital mal på
TINEs PCer

Brevark
TINEs brevark skal følge oppsettet som vist i eksempelet på siden.
TINE-logo plasseres til venstre på toppen og trykkes i TINE-blå og
TINE-rød. Hovedkontorets adresse gjengis øverst på brevarket. På
annen side brevark skal kun TINE-logo trykkes. Selvstendige meieriselskap/avdelingers brevark skal følge samme oppsett. Adressefeltet
ligger som digital mal på TINEs PCer.

TINE Gruppa TINE Markedssenter
Breigata 10 | Postboks 9051 | Grønland | NO-0133 Oslo
Telefon: 22 93 88 00 | Telefaks: 22 17 04 44
Email: info@tine.no | www.tine.no

Navn
Postadresse
POSTNR POSTSTED

Dato:
Ref:

Visittkort
TINEs visittkort skal følge oppsettet som vist på siden. TINE-logo
sentreres på toppen og trykkes i TINE-blå og TINE-rød. Navn skal
stå i TINE Blå, Tittel i TINE-lyseblå. TINE BA og selvstendige meieriselskap/avdelinger gjengis nedenfor og skal trykkes i TINE-blå.
Adresse, Telefon, Faks og mobil trykkes i TINE-lyseblå. Helt nederst
skal e-post stå i TINE-blå

SKRIV INN OVERSKRIFT HER
Skriv inn brevets innhold her. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

TINEs tilleggselement, Melkeglasset,
består av to deler; melkeglassformen
og en linje som understreker glasset.
Tilleggselementet skal brukes på
bedriftsnivå.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
Med hilsen
TINE Norske Meierier BA

Underskriver
Tittel

Bank: Fokus Bank A/S 8101.05.00079 | Swift Address: FOKBNOK | Postgiro: 0807 5080205 | Org. nr: NO 947 942 638 MVA

På visittkortets tekst brukes
TINE-blå og PMS TINE Lyseblå

53

TINE Designmanual
g

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ

54

Stillingsannonse

Stillingsannonsen kan trykkes i fargene; TINE-blå, TINE-rød, TINElyseblå og sort.
Hvis annonsen skal trykkes i sort/hvit skal feltet til venstre
(ﬁrmainformasjon) trykkes i 60% sort med hvit tekst.

Melkeglassformen deles slik
på stillingsannonser.
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Konvolutter og standardblankett

Konvolutt
De forskjellige konvoluttformatene er alle bygget over samme mal.
På forsiden gjengis TINE-logo i TINE-blå og TINE-rød. Meieriselskapets navn gjengis på baksiden av konvolutten sammen med postadressen i TINE-blå.

Standardblankett
Standardblankett er en fellesblankett for faktura, kreditnota, avregning, purrebrev, kontoutskrift, meieri-oppgjør, rente/generalnota og
pakkeseddel. Blanketten trykkes med TINE-logo i TINE-blå, TINE-rød
og selskapets navn. Malen for oppsettet av faktura, kundenummer,
artikkelnavn osv, ligger digitalt inne på TINEs Movex-system.

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ
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Navnsetting internt og begreper

TINE Fellesfunksjoner
Her følger en oversikt over de navn og begreper som er innført for
TINE Gruppa.
TINE Gruppa brukes om hele konsernet.
TINE BA brukes om morselskapet og som avsendernavn for produktene våre.
TINE brukes i uformelle sammenhenger om konsernet og/eller morselskapet.
Meieriselskaper brukes om TINE Meieriet Nord, TINE Midt-Norge,
TINE meieriet Vest, TINE Meieriet Sør og TINE Meieriet Øst.
Eks: TINE Meieriet Nord, Hovedkontor, Harstad

TINE
Markedskategorier

TINE
Logistikk

TINE
Personal og kompetanse

Anlegg brukes om meieriselskapenes produksjonsanlegg.
Eks: TINE Meieriet Sør, Sola
Datterselskaper brukes om de heleide selskapene bortsett fra
meieriselskapene.
Deleide selskaper brukes om de mindre eierandeler.

TINE Fellesfunksjoner m/faglige undertittler

TINE
Personal og kompetanse

TINE Meieriene brukes om TINE BA og meieriselskapene.

TALENTPROGRAM

Meierisamvirke brukes om TINE Meieriene og TINEs melkeprodusenter.

TINE
Personal og kompetanse

Meieriindustrien brukes om den totale meierivirksomheten i Norge,
dvs. TINE og andre aktører.

TRAINEEPROGRAM

TINE
Personal og kompetanse
TEAMUTVIKLING
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PowerPoint
Forside

Merkelogoer plasseres
i topp, over linjen

Det er laget en egen mal for TINEs PowerPoint presentasjoner.
Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av tekst, tabeller, fotomaner/
illustrasjoner, grafer og former. Se layout og beskrivelse som vist
nedenfor.
På PowerPoint forsider skal TINE-logo alltid gjengis
i TINEs farger og ha en sentral plassering.

Graﬁsk element
Melkeglassformen brukes som dekor på forsiden, og ligger i standard
maloppsett.

All tekst i mørkeblått

Tekst
• Bruk kun fonten Verdana og venstrestilt tekst.
• Headinger settes i lys blått, øvrig tekst i mørk blått.
• Punktmerking – alltid kvadrater.

Bilder
• Bildene skal høyrestilles, eller plasseres nederst.
• Produktbilder skal beskjæres. Bildene skal formidle
• TINEs opplevelsesverdier. Bilder kan bla. hentes fra
• TINE Mediebank (inkl Matgleder og Folk & Fe).

Bilder plasseres
ss r s aalltid i høyrekant eller
nederst på siden

Form og farge
• Bruk først og fremst blå og lyse blå farger i grafer,
tabeller og illustrasjoner.
• Bruk ﬁrkanter og ovale former.
• Markeringer gjøres med røde eller lyse blå bobler
eller ellipser.

Generelt oppfordres det til å skape luftige
sider med god lesbarhet.

Eksempler på riktige former og farger

TINE Designmanual
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Web

Retningslinjer for nettstedets graﬁske proﬁl bestemmes av merkevarens plassering i merkevarehierarkiet. For datterselskaper, fellesfunksjoner og andre nett-tjenester avhenger proﬁlen av nærhet til
morselskapet, målgruppe og type tjeneste eller produkt. Alle
permanente nettsteder eller nett-tjenester skal følge TINEs retningslinjer for nettutvikling, nettstruktur og bruk av tekniske løsninger.
Kontakt TINE Kommunikasjon hvis du har spørsmål. Designmanual
for tine.no viser overordnede retningslinjer for nett- og sidestruktur,
samt design for alle corporate nettsteder.
Bilde kommer
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Biler

I dette avsnittet er det beskrevet fem kategorier TINE Biler. Felles
for alle bilene er at TINEs omdømme er avhengig av at de til enhver
tid presenteres ordentlig. Godt renhold av bilene er derfor meget
viktig.

1)

Alle TINE biler i kategorien 1-4 skal proﬁleres på følgende
måte

TINE Meieriet Øst

25

- Bilenes skap og førerhus skal lakkes hvit, RAL 9010.
- Bilenes ramme lakkeres i bilfabrikantens farger.
- TINE-logo skal ha en dominerende plass og størrelse på skapets
sider. Den plasseres sentrert etter optisk vurdering.
- Alle bildører skal merkes med selskapets navn. I tillegg kan bilen
nummereres.
- Hvis mulig skal det plasseres en TINE-logo på baksiden av bilen.
- Det skal ikke benyttes annen reklame ved siden av logoen.
Se kategori 3) for kampanjereklame.

Følgende folie og fargekoder skal benyttes
3M Rød 70-44
3M Blå 70-882
3M Hvit 100-10 (outline tankbiler)

www.tine.no

På tankbiler skal ikke
tanken lakkeres

2)

1) TINEs varebiler
TINE-logoen skal ha en dominerende plass og størrelse på varebilen.
På sidene skal logoens størrelse være 1450 mm. Bak på varebilen
det være en TINE logo i lengde 700 mm.

2) Tankbiler
På tankbiler skal ikke tanken lakkeres. Rammen lakkeres i chassisleverandørens farger. TINE-logoen skal ha en dominerende plass og
størrelse på tankbilens side. Logoens størrelse skal være 1450 mm
med hvit outline. Bak på tankbilen skal det være en TINE logo i lengde
1200 mm.

TINE Meieriet Øst

43

www.tine.no
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Biler (forts)

3) TINEs distribusjonsbiler

3)

TINEs distribusjonbiler dekoreres som vist nedenfor. Hvis skapets
lengde er 6000 mm, skal logoens størrelse være 2000 mm. Er skaplengden større skal TINE-logoen være være 3000 mm. Dersom
skapet er for lavt til å ha både TINE-logo og webadresse, kan tine.
no fjernes under TINE-logoen. TINEs varebiler og tankbiler dekoreres som vist nedenfor. Logoens størrelse skal være 1450 mm.

4) Kampanjebiler
Ved eksponering av kampanjereklame skal den vare i min. 3 år.
Utformingen må være enkel og følge reglene for utendørsreklame.
Kampanjebilene skal være med å bygge merkvarene, som f.eks.
Norvegia, TineMelk, TINE Yoghurt osv.

5) Leiebiler
Eksponering av budskap og logoer på leiebilene ivaretar TINE
sammen med andre leverandører.
TINE Meieriet Øst

35

Trykkemetode er nærmere beskrevet i avtalen som du ﬁnner i
innkjøpsdatabasen. Eventuelt ta kontakt med avtaleansvarlig i TINE
Innkjøp.

www.tine.no

4)

TINE Meieriet Øst

35

TineMelk

Kampanjebiler skal være med
på å bygge merkevarene
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Skilting

TINEs skiltprogram består av ﬁre typer skilt
1) Skilt som er basert på TINE-logoen
2) Skilt basert på selskapsnavn
3) Henvisningsskilt - eksteriør
4) Henvisningsskilt - interiør
TINE-logo skal alltid ha en dominerende plass på bygget. Selskapets
navn skal plasseres over eller på siden av inngangspartiet.
Henvisningsskilt for eksteriør og interiør er basert på et ﬂeksibelt
skiltsystem.
På de følgende sidene følger forklaringer til TINE skilting.

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ
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Lysskilt

1) Lysskilt TINE-logo
For å få god kontrast til veggen bak skiltet skal TINE-logo ha hvit
kontur. Sargen (kantene) og vinkellisten rundt logoen skal lakkeres
hvit og lages så tynn som mulig. Hovedregelen er at det alltid skal
brukes lysskilt.
I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke belyste skilt.
Disse skal også utføres med hvit kontur. Den hvite sargen skal ikke
være med på denne type skilt. Det siste forutsetter at det er mulig
å få montert lyskastere i nærheten av skiltet.
3D logo er et aktuelt alternativ. Tekninsk beskrivelse av skiltene er
tilgjengelig.

2) Lysskilt selskapsnavn
Selskapets navn skal som hovedregel gjengis i lysskilt over eller ved
siden av inngangspartiet. Navnet gjengis i hvitt på blå bunn. Kantene
(sargen) og vinkellisten rundt skiltet skal lakkeres blå.
For skiltets størrelse er det utviklet to standardstørrelser; 300 mm
og 450 mm, begge med dybde 170 mm. Skiltets lengde tilpasses
fasaden og skal følge moduler i byggets arkitetktur.
Den enkelte skiltleverandør bør også tas med på råd angående
skiltets lengde, slik at det kan tilpasses lysrørenes lengde.

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ
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Henvisningsskilt

3) Henvisningsskilt – Eksteriør
Henvisningsskiltene plasseres ved porten og der det ellers er behov
for det. Det er viktig at skiltene plasseres på et iøyenfallende sted
slik at det ikke oppstår tvil om retninger.
Skiltpanelene skal være blå med hvit tekst. Teksten skal være i TINE
Sari. TINE-logo og gateadresse/inngang gjengis på øvre panel.
Meieriselskapets logo benyttes som vist i eksempelet. Pilene gjengis
i hvitt.

4) Henvisningsskilt – Interiør
Henvisningsskilt, etasjeskilt og andre småskilt skal plasseres på et
passende sted. Panelene skal være hvite med blå tekst. Teksten skal
være i TINE Sari. Skiltets størrelse bestemmes ut i fra plassen som
er til rådighet - konferer med skiltleverandør.
Foliefarger er beskrevet på side 30. Henvisningsskiltene kan, dersom
det er mest hensiktsmessig, henge fra tak. Skiltenes størrelse
bestemmes ut fra plassen til rådighet – konferer med skiltleverandør.
På henvisningsskiltene skal alltid etasjetall og TINE-logo gjengis som
vist i eksempelet.

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ
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Flagg, vimpel og bordﬂagg

Hovedregelen er at våre ﬂagg skal være hvite med TINE-logo gjengitt
i korrekte farger. Når det gjelder arenareklame og ﬂagg for sponsing,
skal disse være i TINE-rød. TINE-logo sentreres på ﬂaggets bredde.
Flaggets lengste side skal være 1/3 av ﬂaggstangens høyde.

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ
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Sponsormateriell

Ved valg av sponsormateriell er det vikltig å tenke kvalitet. Det bør
være moderne uten å være outrert. TINE-logo skal alltid ha en
sentral plass, og være godt leselig. Dersom det er farget bunn skal
TINE-logo med kontur benyttes. TINE-logoen skal alltid gjengis i
TINE-blå og TINE-rød. Ved begrenset fargebruk skal retningslinjer
for hovedlogo alltid følges. Når meieriselskapets navn skal inkluderes
skal det ikke stå tett inntil TINE-logo, men gjengis med god avstand.
Det er en målsetning å fremstå mer helhetlig, ta derfor kontakt med
TINE Proﬁl for utvikling av proﬁleringsartikler.
Krav til sponsorreklame er at TINEs hovedfarger og skrifttyper alltid
skal benyttes. Alle elementer som f.eks stadionreklame, banner,
vimpler og ﬂagg skal i hovedsak benytte TINE-rød. TINE-logo skal
alltid være med i tillegg til tekst. Når det gjelder sponsorannonser
skal TINE alltid være en tydelig avsender.

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ
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Messer

TINE er representert på en rekke messer rundt om i landet og det
er derfor viktig at det ligger en helhetlig tanke bak elementene som
brukes for å skape riktig proﬁlering og gjenkjennelse.
Det er et krav at retningslinjene for fargevalg, skrifttyper og materialvalg følges. Når det gjelder fargevalg er det TINEs hovedfarger, TINErød, TINE-blå og hvit, samt tilleggsfargen PMS 431 som benyttes.
For nærmere informasjon, kontakt TINE Proﬁl.

KOMMUNIKASJON BEDRIFTSNIVÅ

66

TINE Designmanual
g

Forbrukerkommunikasjon

TINE Designmanual
g

FORBRUKERKOMMUNIKASJON

TINE-logo på pakning

TINE-logo skal for alle typer emballasje gjengis i riktige farger, TINErød og TINE-blå. Dersom begge farger ikke kan benyttes, skal en av
fargene velges. Skal andre fargevarianter av TINE-logoen benyttes
enn i orginal fargeversjon, skal dette godkjennes av TINE Proﬁl.
Kravet er at TINE skal fremstå tydelig på all emballasje for TINEs
produkter. Registreringsmerket skal alltid stå sammen med TINElogo, og viser at varemerket er registrert og juridisk beskyttet.

Selskapsmerker

Familiemerker

Individuelle merker

Trykking på D-pak, inkludert produktlogo og TINE-logo, skal alltid
trykkes i én farge: TINE-blå. Der fargekodering er nødvendig skal
fargevalg samsvare med forbrukerpakning (F-pak). Alle andre valg
skal godkjennes av TINE Proﬁl.

Selskapsmerker
På selskapsmerker skal logo alltid brukes i farger, plassert over
produktnavn som vist på eks. TineMelk Hel. I tillegg skal TINE-logo
stå sammen med varedeklarasjonen.

Familiemerker

På familiemerker skal
TINE-logo alltid plasseres nederst på
pakningen, under produktnavn.

På familiemerker skal logo alltid brukes i farger, og plasseres etter
varemerket som vist på eks. Norvegia. I tillegg skal TINEs avsenderlogo stå sammen med varedeklarasjonen.

Individuelle merker
Individuelle merker er kun produktmerker uten TINE som avsender,
evt. som produsent på baksiden av emballasjen.

På selskapsmerker
k skal
TINE-logo alltid plasseres øverst
på pakningen, over produktnavn.

På individuelle merker skal ikke
TINE-logo brukes som avsender, kun
evt som produsent på baksiden av
emballasjen.
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Annonser

Annonsene er en viktig del av vår identitet. Det skal aldri være tvil
om at TINE er avsender. Annonsene skal som hovedregel være rene
med rolige ﬂater, hvor elementene ikke konkurrerer om oppmerksomheten.

Selskapsmerker

Familiemerker

Selskapsmerker / kampanje
TINE-logo skal plasseres nederst til høyre på hvit bakgrunn. Packshot
skal plasseres nederst til venstre. Elementet Hvite kanter skal brukes
rundt hele annonsen.

Familiemerker
TINE-logo skal plasseres nederst til høyre på hvit bakgrunn. Packshot
skal plasseres nederst til venstre. Elementet Hvitt felt skal kun brukes
i nederste del av annonsen.

Etter en treningsøkt trenger kroppen din proteiner for å bygge
opp musklene igjen. Melk er naturlig rik på proteiner av høy kvalitet, og er derfor
den perfekte drikken etter fysisk aktivitet. Vite mer? Se melkestyrkerkroppen.no
Melk styrker kroppen

På selskapsmerker skal det grafiske elementet; Hvite
kanter, ramme inn budskapet vårt og gi et konsistent og
ryddig inntrykk av merkevaren TINE. TINE-logo skal alltid
plasseres nederst til høyre på annonsen.

På familiemerker brukes Hvitt felt som et felt nederst på
annonsen. Bildet brukes utfallende på de øvrige sidene.
TINE-logo skal alltid plasseres nederst til høyre på annonsen.
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Utforming av annonser
Utstrakt bruk av hvitt i foto og layout ivaretar TINEs
opplevelsesverdier på en fin måte.

Selskap- eller familiemerke
Ved utforming av annonser må man først vite hvilken merkestrategi produktet ligger innunder. Dette er avgjørende for å vite hvordan
man skal benytte de ulike verktøyene som er tilgjengelig.
Graﬁsk element (Hvite kanter eller Hvitt felt) og regler for bruk av
dette, vil variere etter hvilken strategi som gjelder.
Se regler for dette på forrige side.

Logostørrelser
A4: 25 mm / Tabloid: 35 mm / Aftenposten: 40 mm

Bilder
Når du skal ﬁnne bilder eller gå i fotoopptak for TINE, enten det er
på bedriftsnivå eller på produktnivå, skal bildene formidle TINEs
opplevelsesverdier (se TINEs Verditre på side 8). Verdikartene vist
i denne designmanualen er sammenfallende med det fotograﬁske
uttrykket vi ønsker oss for TINE. I tillegg til dette ønsker vi oss nær
kameraføring, myk lyssetting, rene hvite elementer og ekte
mennesker. For inspirasjon til farger og mønster, se s. 16-18.

Typograﬁ
Valg av typograﬁ skal følge retningslinjene for typograﬁ hvor TINE
Sari er den skriften som kan benyttes. Det skal legges stor vekt på
lesbarhet i annonsene. F.eks skal brødtekset i A4-annonser settes i
minimum 10,5 punkts størrelse. En ﬁn tommelﬁngerregel er at det
max skal benyttes 3 ulike skriftsnitt/størrelser av gangen.

Farger
Fargene som brukes i TINEs kommunikasjon bør være klare og rene.
Unngå kombinasjoner som blir for fargesterke og grelle – det kan
lett virke “syntetisk” og vil ikke svare på opplevelsesverdien; naturlig.
Farger med mye sort kan bli tungt og ikke nok vitalt.
Vurder nøye hver gang hvordan man setter sammen farger.

Etter en treningsøkt trenger kroppen din proteiner for å bygge opp
musklene igjen. Melk er naturlig rik på proteiner av høy kvalitet, og er derfor den
perfekte drikken etter fysisk aktivitet. Vite mer? Se melkestyrkerkroppen.no
Melk styrker kroppen
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Sisteledd-materiell

Ved utvikling av elementer i butikk er det viktig å tenkte på god
eksponering. Det er et ønske å bruke standardisert materiell og få,
men effektive virkemidler. Dette sikrer effektive kampanjer, muliggjør gjenbruk og begrenser avfall. TINE skal være tydelig avsender
i alt sisteleddsmateriell. TINE-logoen skal være så stor som mulig og
ligge på en rolig bakgrunn. Begrens bruken av elementer. Ha et
enkelt og tydelig budskap. Bruk nær kameraføring (se fotomanér).
Alle varianter av TINE Sari kan brukes.
For retningslinjer for utforming; se s. 58. (Annonser)

TINE-logo skal som hovedregel plasseres midtstilt øverst på hvit ﬂate.
Elementet Hvite kanter skal brukes

Familiemerker
TINE-logo skal som hovedregel plasseres nederst til høyre eller midtstilt på hvit eller ensfarget ﬂate. Merkevarelogo/navnet bør brukes
hvis mulig. Dette skal da plasseres øverst midtstilt på hvit eller ensfarget ﬂate. Packshot plasseres midt i eller nederst til høyre på hvitt
eller ensfarget felt.

Familiemerker

7BSFOS

Selskapsmerker/kampanje

Selskapsmerker/kampanje

71

TINE Designmanual
g

FORBRUKERKOMMUNIKASJON

72

Reklameﬁlm

TINEs reklameﬁlmer deles opp i to kategorier:
Proﬁlbyggende og taktiske ﬁlmer

Bedrift- og selskapsmerker

Familiemerker

Taktisk ﬁlm, eksempel NÅ

Reklameﬁlm er et sterkt audiovisuelt virkemiddel og er en meget
viktig del av vår identitet. Den visuelle TINE-logoen sammen med
TINEs internettadresse skal alltid være med på reklameﬁlmer.
Plassering av internettadresse i forhold til TINE-logo er vist nedenfor.
Dette gjelder alle nivåer. Ved farget bakgrunn skal TINE-logo ha hvit
kontur. Kravet til størrelse og plassering er vist under
eksemplene.
I reklameﬁlm brukes logoversjon 1, eller 3D-logo. Se TINES verditre,
opplevelsesverdier og TINE inspirasjonssider (s.10-22) for ønsket
visuelt uttrykk, samt retningslinjer for bruk av graﬁske verktøy.
TINE-logo skal ha en sentral og godt synlig plassering og stå i minst
3 sekunder.

www.tine.no

Bedrift og selskapsmerker – TINElogo plasseres tydelig midt på siste
avslutningsbilde. TINE-logo vises i
minst 30 % av skjermbredden.
I tillegg skal TINEs lydlogo være
med for å tydeliggjøre TINE som
avsender til slutt sammen med den
visuelle TINE-logoen. TINE-logo
skal stå i minst 3 sekunder.

www.tine.no

Familiemerker – Merkevarelogoen,
eks. Biola, skal plasseres midt på
siste avslutningsbilde. TINE-logo
plasseres nede midtstilt eller i
høyre hjørne. TINE-logo vises i
minst 15% av skjermbredden. De
visuelle logoene skal stå i minst 3
sekunder.

Produktbilde skal ha en dominerende plass. TINE-logo plasseres i
høyre hjørne og vises i minst 20%
av skjermbredden. I tillegg skal
TINEs lyddesign være bærende og
brukes fra start til slutt. TINE-logo
skal stå i minst 3 sekunder.
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Brosjyremal

Omslag
Foto, tittel og logo – det er kun disse tre elementene som opptrer
på forsiden. Og forholdet mellom dem er deﬁnert, slik at vi er sikre
på å formidle et helhetlig inntrykk. Uttrykket skal være rent, lett og
delikat, og blikkfanget er samspillet mellom et fantastisk matbilde
og en god tittel. Brosjyrene trykkes på papirtypene Gothic eller
Arctic (svanemerket).

Selskapsmerker / kampanje

Familiemerker

25 mm
5 mm
10 mm

Kremdager

45 mm

TINEs brosjyrer skal trykkes i følgende formater
18 x 25 cm/17 x 24 cm/A4

10 mm

Festlige oppskrifter
med Piano

45 mm

Forside Selskapsmerke
Foto
Forsidefotoet skal ha et lett, lyst og innbydende preg. Husk å ta
hensyn til at TINE-logo og tittel skal stå uforstyrret øverst på
siden.
Tittel
Tittelen midtstilles og plasseres 45 mm fra toppen av siden. Den
settes i TINE-Sari. Alle snitt av TINE-Sari kan brukes unntatt Bold.
Lengden på tittelen skal aldri overstige 2 linjer.
TINE-logo
Den ofﬁsielle TINE-logoen gjengis øverst på forsiden, og midtstilles.
Logoens bredde skal alltid være 2,5 cm.

Forside Familiemerke
Foto
Forsidefotoet skal ha et lett, lyst og innbydende preg. Husk å ta
hensyn til at produktlogo og tittel skal stå uforstyrret øverst på
siden.
Tittel
Tittelen midtstilles og plasseres 45 mm fra toppen av siden. Den
settes i TINE-Sari. Alle snitt av TINE-Sari kan brukes unntatt Bold.
Lengden på tittelen skal aldri overstige 2 linjer.
TINE-logo
Den ofﬁsielle TINE-logoen gjengis nederst på forsiden, og midtstilles.
Logoens bredde skal alltid være 2,5 cm.

Oppskrifter, tips og inspirasjon

25 mm
13 mm
5 mm
18 mm
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Brosjyremal

40 mm

13 mm
13 mm

Bakside
68643/60.000 stk/2008. Foto: Dreyer/Hensley, Synøve Dreyer.

Baksiden består av følgende hovedelementer:
En fotoblokk bestående av aktivitets-/miljøbilder, TINE-logo og
adressefelt samt et tekstfelt om hvor forbruker kan henvende seg
for «mer informasjon». Også her er forholdet mellom elementene
deﬁnert. Dette sikrer at brosjyren etterlater et ryddig, nyttig og
helhetlig inntrykk. Informasjon om produkter eller brosjyrens innhold
skal stå inne i brosjyren. På baksiden skal følgende reg.nr. være med:
Art.nr. xxxxx/Opplag 00000/ Årstall xxxx.
Foto
Fotoblokken skal bestå av 4 aktivitets-/ miljøfoto med relevans
til brosjyrens tema. Blokken skal ikke bestå av utsnitt fra oppskriftsfoto som er benyttet i brosjyren. Fotoene kan være i sort/hvitt eller
i lyse fargetoner. Blokken høyrestilles etter gitte mål.
TINE-logo
Den ofﬁsielle TINE-logoen midtstilles 13 mm fra bunnen av siden.
Adressen midtstilles under logoen.
Forbrukerinformasjon
Tekst om hvor forbrukere kan henvende seg for mer informasjon,
venstrestilles i underkant av fotoblokken.
Standard tekst: TINE Forbrukersenter. Ønsker du ﬂere oppskrifter
eller har spørmål om TINE-produkter, kontakt oss på E-post: tfs@
tine.no Internett:www.tine.no
TINE
Forbrukersenter
Ønsker du ﬂere
oppskrifter
eller har spørsmål
om TINE-produkter,
kontakt oss på

Farge
Bunnfargen skal være hvit. Det er også mulig å velge en lys hovedfarge fra forsidefotoet.

TINE BA
Pb. 25, 0051 Oslo

18 mm

13 mm
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Tekst-/oppskriftssider
Husk at valg av typo henger sammen.
Se “oppskriften” til venstre. Dersom man følger denne malen, vil
man sørge for å reduser antall skriftvarianter. En viktig faktor for et
ryddig og stramt uttrykk.
«Oppskriften» på et lekkert og inspirerende oppslag er enkel – det
skal være oversiktlig, informativt og fristende. Store utfallende foto
med fokus på retten skal prege oppslaget. Det er avsatt for maksimum tre foto/oppskrifter pr. oppslag.

Tekst
Tittel – «Familiefest» velg en farge som egner seg til bildene. Velg
en variant av TINE Sari maks 32 pt. Skrifttypestørrelsen kan varieres,
men pass på at den ikke blir for liten.
Matrett – «Pai med vaniljekrem..» velg en farge som passer til
bildene. Velg en variant av TINE Sari maks 20 pt.
Antall personer/- porsjoner – «2 per...» settes alltid like under matrett-navnet i halvparten av størrelsen brukt i dette navnet. Bruk
TINE Sari Regular Italic. Denne størrelsen deﬁnerer størrelsen på
brødteksten.
Forklaring – «MØRDEIG» brødtekst-størrelse. Settes i store bokstaver. TINE Sari Regular.
Ingredienser brødtekst-størrelse. TINE Sari Italic.
Stekeanvisning brødtekst-størrelse. TINE Sari Regular.
Fremgangsmåte brødtekst-størrelse. TINE Sans Regular.

Tekstblokk

Familiefest
Pai med
vaniljekrem
og bær

Karamellkurv/
ﬂarn
20 stk

2 personer

MØRDEIG
3 1/2 dl hvetemel
100 g TineSmør
1/2 dl sukker
1 - 2 eggeplommer
Paiform med løs kant, ca. 24 cm
i diameter, eller ﬂere små former,
evt. sandkakeformer
I stekeovn: 200°C,
ca. 10 - 15 minutter
FYLL
3 dl Piano Vaniljekrem
2 dl TINE Kremﬂøte
bær, frukt etter ønske
smeltet Piano Gelé med
Jordbærsmak
Bland ingrediensene til mørdeigen
i en food processor eller en bolle.
Er eggene små må du bruke to
eggeplommer. La maskinen gå noen
sekunder. Eller elt det sammen med
hendene.

67 mm bred, 3 spalter. Marger 20 mm fra siden, 25 mm fra bunn.

La deigen hvile kjølig ca. 1/2 time.
Kjevle den ut og kle paiformen/e med
deigen. Prikk bunnen med en gaffel og
la den stå noen minutter før den settes
i ovnen til steking. Avkjøl paiskallet litt
i formen før det tas forsiktig ut.
Visp kremﬂøten til krem og bland
forsiktig med ferdig vaniljekrem.
Fordel kremen i formen/e og pynt med
bær/frukt etter ønske. Glaser bærene
med smeltet, litt avkjølt gelé.

50 g melis
50 g TineSmør
3 ss hvetemel
2 ss ﬂytende glucose (kjøpes
på apotek) eller honning
I stekeovn: 160°C,
ca. 3 – 5 minutter
FYLL
3 dl Piano Vaniljekrem
2 dl TINE Kremﬂøte
eller
1/2 l Piano Sjokoladekrem,
avkjølt
bær, frukt etter ønske
Rør romtemperert smør
sammen med det øvrige til
en deig. Trill små kuler av
deigen og sett på bakepapir på
stekeplate. Stek til litt gylne. Ha
dem raskt
over bunnen på en kopp mens de
fremdeles er myke, da får de en
ﬁn form. Du kan eventuelt la dem
avkjøles som de er og brukes
ﬂate som ﬂarn.
Visp kremﬂøten til krem og bland
forsiktig med ferdig vaniljekrem,
eller visp avkjølt sjokoladekrem
luftig.
Fordel kremen i formen/e og
pynt med bær/frukt etter ønske.

Paginering
Sort tekst, skrifttype TINE Sans Regular 10,5 pt, 9 mm fra side til
bunn.

Foto
Bilder skal alltid være utfallende på minst en av sidene.
Bruk gjerne hvite kanter.

Lesbarhet
Dersom det blir vanskelig å få teksten lesbar når den ligger over et
foto, kan det legges et hvitt, transparent felt bak oppskriften.
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Flere eksempler på oppslag

Valg av skriftsnitt og størrelser på tittler og innledninger dikterer
øvrige skriftvarianter i trykksaken.
Brosjyrer om mat har naturligvis mange matbilder. Her vises et eksempel på hvordan dette kan løses. For å variere brosjyrens visuelle
innslag, anbefaler vi innledningsvis et miljø-/stemningsfoto som feks
skildrer råvaren eller et sentralt emne fra brosjyren.
For brosjyrer av større omfang, vil det være naturlig med en innledning og en innholdsfortegnelse.

4-5 Bursdag for de minste
• Dessert-tog
• Fotballkake
• Is i kremmerhus

Bursdagsfest blir enkelt med Piano!
Piano er en snarvei til suksess når noe skal feires. Alle produktene

Innholdsfortegnelse

6-9 Sjørøverfest for gutta

Ved behov for innholdsfortegnelse skal denne være som vist til
høyre. Midtstilt. Varier med 2 punktstørrelser mindre underpunkter.
F.eks 14 pt og 12 pt.

• Sjørøverskute
• Skattekiste
• Sabel shake & Pink Pinky
• Piratbolle

i det brede utvalget er klare til bruk. Piano er behandlet ved høy temperatur og tappet på spesialemballasje som gjør at produktene kan
lagres lenge i romtemperatur uten konserveringsmidler.
Piano er dessertsauser, kremer, puddinger og geléer klare for nytelse.

10-13 Rosa prinsessefeiring
• Par i hjerter
• Gelekake
• Boller
• Tilslørte prinsesser

Innledning/Ingress
TINE Sans Regular. Bruk samme størrelse som i overskriftene i
innholdsfortegnelsen.

De som venter på noe godt, kan få det med en gang.
Smak selv!

14-17 Søte fristelser for alle
• Trifly
• Sommerkrem
• Pudding på rød løper
• Pannekaker med fyll
• Gele og sjokoladesymfoni

Overskrift/Tittel
Bruk samme skriftsnitt og størrelse som i de øvrige tittlene.
(eks. “Familiefest”)

18-21 Familiefest
• Pai med vaniljekrem og bær
• Karamellkurv/flarn
• Kvæfjordkake
• Vannbakkels med sjokoladekrem
• Pianomisu

22-23 Bursdagselskapstips
• Leker og aktiviteter
• Tips til bordpynt

2
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TINE har tre hovedfarger, TINE-rød, TINE-blå og hvit. TINE
har også støtte- og tilleggsfarger. Andre farger må
samordnes med de deﬁnerte hoved- og støtte/kodefargene
til en visuell helhet.

Fargeprøver
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FARGEPRØVER

TINE-rød, bestrøket papir

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485
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FARGEPRØVER

TINE-rød, ubestrøket papir

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485

PMS 485
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TINE-blå, bestrøket papir

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281
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FARGEPRØVER

TINE-blå, ubestrøket papir

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281

PMS 281
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TINE lyseblå, bestrøket papir

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644
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FARGEPRØVER

TINE lyseblå, ubestrøket papir

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644

PMS 644
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