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Manualen beskriver vår grafiske profil
og visuelle identitet. En felles drakt
uavhengig av markeder og segmenter.
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Profilen åpner for muligheter, samtidig
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som den skal begrense. En grafisk
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FRITID

profil er ingen tvangstrøye, men må
likevel være klar og retningsgivende.
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GRUNNELEMENTER - PRIMÆRÆRLOGO MED OG UTEN VISJON
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Primærlogo med slagord skal
Primærlogo
medi alle
visjon
skal primært brukes i alle sammenprimært
brukes
sammenhenger.
skal
henger.Elementene
Elementene
skal ikke
ikke flytts i forhold til hverandre.
Primærlogo
med slagord
skal
ﬂyttes i forhold
hverandre.
primært
brukestil
i alle
sammenhenger. Elementene skal ikke
ﬂyttes i forhold til hverandre.

Der lesbarhet eller produksjonsmåte er en utfordring, eller
slagord
fremstår
separat,
kan
Der
lesbarhet
eller
produksjonslogo
uten
slagord
benyttes.
måte
er
en
utfordring,
eller
Der lesbarhet eller produksjonsmåte er en utfordring, eller
slagord fremstår separat, kan
visjon fremstår separat, kan logo uten visjon benyttes.
logo uten slagord benyttes.

Logoen er en bedrifts aller viktigste visuelle element. Den

plassering. På følgende sider presenteres korrekt bruk i

representerer bedriftens identitet og er dens korrekte sig-

forhold til beskyttelsesområde, logoalternativer, farger, ty-

natur.

pografi og plassering på ulike formater.

Det er derfor viktig at vi følger reglene for korrekt bruk

Logoene foreligger i fi lformatene: -ai, -eps, -jpg og -png.

av logo, både i forhold til format, beskyttelsesområdeog
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GRUNNELEMENTER - SEKUNDÆRLOGO MED OG UTEN VISJON
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Når primærlogo ikke kan brukes, benyttes sekundær-

Når logo
primærlogo
ikke kan
brukes, benyttes
sekundærlogo
med
med slagord.
Elementene
skal ikke
ﬂyttes i forhold
til hverandre.
visjon.
Elementene skal ikke fl yttes i forhold til hverandre.

Der Der
lesbarhet
eller
produksjonsmåte
er er
enen
utfordring,
lesbarhet
eller
produksjonsmåte
utfordring,eller
eller
slagordseparat,
fremstår
separat,
kanslagord
logo uten
slagord
visjon
fremstår
kan
logo uten
benyttes.
benyttes.

Sekundærlogo med visjon benyttes der man pga format o.l

På følgende sider presenterers korrekt bruk i forhold til be-

ikke kan bruke den primære. Logoen foreligger både med og

skyttelsesområde, logo-alternativer, farger, typografi og

uten visjon, og her gjelder samme regler som for primær-

plassering på ulike formater.

logoen.

Logoene foreligger i filformatene: -ai, -eps, -jpg og -png.

A _GRUNNELEMENTER_BESKYTTELSESOMRÅDE

GRUNNELEMENTER - BESKYTTELSESOMRÅDE

X

X

X

X
X

A _GRUNNELEMENTER_BESKYTTELSESOMRÅDE

X = 50% av blått kvadrat i logo.

X

X
X

X

X
X

X = 50% av blått kvadrat i logo.

X

X ==50%
50%
blått
kvadrat
X
avav
blått
kvadrat
i logo. i logo.
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Logoen skal plasseres i en fremtredende posisjon slik at den

Logoen bør aldri forstyrres av, eller kobles til, andre element-

vises tydelig. Rundt logoen skal det alltid være nok plass til å

er som reduserer dens tydelighet og lesbarhet.

sikre et rent og oversiktlig visuelt bilde. Beskyttelsesområdet

Riktig mengde ”beskyttelsesområde” eller X er i størrelse

varierer i direkte proposjon til logoens størrelse.

50% av det blå kvadratet i logoen. Samme regler gjelder for
primær- og sekundærlogo uten slagord.

GRUNNELEMENTER - LOGOVARIANTER

Primær logo i sort/hvitt. Finnes også i sekundær versjon.

2 varianter av en-farge logo som skal benyttes som merking av f.eks
metalloverflater og på små format ved hjelp av etsning. Finnes også
som midstilt versjon.

Eksempel for bruk av logo på mørke flater.
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Bruk sort/hvitt logo kun når det ikke kan produseres logo

Regler for bruk av logo og beskyttelsesområde må følges. Se

i farger. Logoen foreligger både med og uten visjon, og den

side 8 og 12.

primære varianten brukes fortrinnsvis.

Logoene foreligger i filformatene: -ai, -eps, -jpg og -png.

A _ G R U N N E L E M E N T E R _ B R U K AV LO G O
GRUNNELEMENTER - BRUK AV LOGO
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Gjør ALDRI endringer på font eller symbol
eller innbyrdes størrelsesforhold.

Legg ALDRI logoen på en mørk eller
kompleks bakgrunn.

Legg ALDRI til effekter som gradient eller skygge.

Legg ALDRI negativ logo på lys bakgrunn.

Om vi skal være tro mot egen identitet og oppfattes som

Logoen må også være i en størrelse som sikrer lesbarhet.

profesjonelle, er det viktig at verken vi eller andre bruker
logoen vår på andre måter enn den er tiltenkt.

Motstående side viser noen eksempler på ukorrekt bruk av

Logoen skal alltid fremstå tydelig uavhengig hvilken farge

logo. Bruk alltid godkjente logofiler, som ikke modifiseres

bakgrunnen har, enten den er lys eller mørk.

eller endres på noe vis.

A _GRUNNELEMENTER_TYPOGRAFI

GRUNNELEMENTER - TYPOGRAFI

DIN Light

DIN Regular

DIN Italic

A complete
game
changer
DIN Medium Italic

DIN Medium

DIN Bold Italic

DIN Bold

ARIAL Regular, Italic, Bold og Bold Italic
MMC First Process sin visjon er “A Complete Game Changer”.
Visjonen er utviklet som et eget grafisk element som finnes i
flere fargeversjoner,- samt i positiv og negativ form.
Denne visjonen ligger også som undertekst til primærlogoen.
Dersom logo uten visjon blir brukt, skal dette grafiske elementet
benyttes i layout.
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Typografi er en vesentlig del av konsernets identitet. Fontene

ene er valgt, men bruk av andre snitt i samme font er aksep-

er valgt for å kommunisere våre budskap rent og tydelig,

tabelt. (DIN kan kjøpes hos fontshop.no)

samtidig som det gir et profesjonelt og solid uttrykk.

ARIAL er en støttefont som kun brukes der vi ikke har

DIN er vår primærfont – en ren font med høy lesbarhet, som

primærfonten tilgjengelig. For eksempel i webbaserte pro-

skal benyttes både på tradisjonelle og digitale flater. Light,

gram som fakturering, eller tekstprogrammer som Excel,

Regular, Medium og Bold, samt Italic-versjoner av disse snitt-

Word og PowerPoint.

GRUNNELEMENTER - POSISJON

SUSTAINABLE
FISH HANDLING

SUSTAINABLE
FISH HANDLING
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Å ta vare på kundene, fiskevelferden og miljøet er alltid vår

har trukket fram og hvor vi ønsker å gjøre en forskjell med

høyeste prioritet.

våre komplette bærekraftige systemløsninger.
MMC First Process har adoptert fargemosaikken til FN sine

FNs mål for bærekraftig utvikling er implementert i MMC

Bærekraftsmål, og integrert fargene i det profilerende

First Process-strategien. Vi har valgt syv mål som vi

støtteelementet; pixler.

GRUNNELEMENTER - 24/7 SERVICE

Brazil

24/7 Service: + 47 700 83 911
24/7 Service: + 47 700 83 911

Brazil

AQUACULTURE

WELL BOATS

LAND BASED FARMING

HOLDING TANKS

SERVICE AND AFTERSALES

WILD CATCH
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PELAGIC FISHING VESSELS

ONBOARD PROCESSING

PELAGIC ONSHORE

For våre kunders sikkerhet tilbyr MMC First Process

raskt fram. Elementet finnes i både positiv og negativ versjon.

skreddersydde serviceavtaler. Det brede spekteret av

							

servicenivåavtaler er satt i henhold til kundenes behov.

I porteføljen finnes også en illustrajon som visualiserer

Dette service-telefonnummeret er et eget gjenkjennelig

MMC First Process sitt segmentkart. Verdenskartet sym-

grafisk element, som gjør det lettere for kunden å finne

boliserer at vi er et globalt selskap.

A _GRUNNELEMENTER_IDENTITETSFARGER
A _GRUNNELEMENTER_IDENTITETSFARGER
GRUNNELEMENTER - IDENTITETSFARGER

CMYK: 100-69-8-54
PMS: 295
RGB:
CMYK:0-40-85
100-69-8-54
HTML:295
002855
PMS:
RGB: 0-40-85
HTML: 002855

CMYK: 100-0-20-0
PMS: 3135
RGB:
CMYK:0-142-170
100-0-20-0
HTML:
008EAA
PMS: 3135

PRIMÆRFARGER
Våre primærfarger er de
sammePRIMÆRFARGER
som er benyttet
i logoen.
Våre primærfarger
er de
Fargene
kan
brukes
samme som er benyttet
i alt fra 100-10%.
i logoen.

RGB: 0-142-170
HTML: 008EAA

PRIMÆRFARGER Våre primærfarger er de samme som er benyttet
i logoen. Fargene kan brukes i skalaen fra 100-10%.

CMYK: 0-0-0-100
PMS:BLACK 6
RGB: 16-24-32
CMYK:
0-0-0-100
HTML:
101820
PMS:BLACK
6
RGB: 16-24-32
HTML: 101820

CMYK: 76-0- 30-0
PMS: 7467
RGB:
CMYK:0-168-176
76-0- 30-0
HTML:
00A8B0
PMS: 7467
RGB: 0-168-176
HTML: 00A8B0

Fargene kan brukes
i alt fra 100-10%.

CMYK: 4-39-100-19
PMS: 3547
RGB: 193-135-34
CMYK:
4-39-100-19
HTML:
C18722
PMS: 3547
RGB: 193-135-34
HTML: C18722

SKUNDÆRFARGER
Sammen med primærfargene er sort (100-10%) og hvitt naturlige tilleggsfarger. En grønnturkis farge legges til med tanke på
miljøaspektet, og okergult som kontrast til de kalde fargene.
SKUNDÆRFARGER

SKUNDÆRFARGER Sammen med primærfargene er sort (100-10%)

Sammen med primærfargene er sort (100-10%) og hvitt naturlige tilleggsfarger. En grønnturkis farge legges til med tanke på

ogmiljøaspektet,
hvitt naturlige
grønnturkis
fargefargene.
legges til med
ogtilleggsfarger.
okergult som En
kontrast
til de kalde
tanke på miljøaspektet, og okergult som kontrast til de kalde fargene.
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Farger er et viktig element i all kommunikasjon og en del

CMYK og PMS for trykk og HTML for web. Fargene kan vari-

av vår identitet. Fargene er definert i RGB for skjerm,

ere noe på ulike skjermer og papir, og på annet underlag.

GRUNNELEMENTER - UX-FARGER
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RGB: 44-172-95

RGB: 244-160-52

RGB: 75-112-183

RGB: 238-37-39

RGB: 66-75-90

RGB: 73-185-113

RGB: 250-204-148

RGB: 164-191-228

RGB: 246-150-122

RGB: 162-166-178

RGB: 132-203-158

RGB: 253-232-207

RGB: 220-233-247

RGB: 252-211-193

RGB: 218-220-230

Dette er fargepaletten som er utviklet for å betjene brukerpanel. Knappene består av 3 fargenyanser hver, og disse
er med på å forklare om knappen er aktivert eller ikke.

GRUNNELEMENTER - SKJERMSPARER
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Eksempel på skermsparer. Det er lagt vekt på ryddig
og god layout som består av de tydeligeste profilerende
markedselementene.

GRUNNELEMENTER - NETT-SIDE
15

På nettsiden er det enkel navigering. Ryddig layout gir god
oversikt.
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MERKANTILT - POSTALE TRYKKSAKER

dag/mnd/år

Navn Etternavn
Adresse 1
Adresse 2
Post nr. og poststed
Land

Overskrift

POWERPOINT-MAL

Tekst her. Lorem ipsum dolor sit amet, dicat dictas eleifend eum eu. At his causae conse quuntur, eligendi
antiopam ius an. Ei mea paulo ullamc orper, nulla ponderum ad duo. Possit delenit theophrastus at pro. Ne
nam autem nonumy, populo habemus vel ut. Aliquip invidunt intellegat cu mei, soleat debitis expetenda pro
ne, vel quod velit labo ramus ea. Cu exerci nemore maluisset mea, cu qui reque minim. Ne tota civibus pri,
eam ei suavitate voluptatum conclus ionemque, et omnesque
interesset vim. Erat forensibus est ut. Viderer accusam eu usu. Cum cu bonorum insolens
vulputate, ei usu quot tantas, vel brute possim verear at. Ad porro tamquam sit. Eum id mutat adhuc.

Det er laget en egen PPT-mal for presentasjoner.
POWERPOINT-MAL
exerci nemore maluisset mea, cu qui reque minim. Ne tota civibus pri, eam ei suavitate
Malen deﬁnerer forside, kapittelskillere ogCu
voluptatum conclusionemque, et omnesque interesset vim. Erat forensibus est ut. Viderer

accusam eu usu. Cum cu bonorum insolens vulputate, ei usu quot tantas, vel brute possim verear at. Ad

porro tamquam sit. Eum id mutat adhuc.
standardsider.
Det er laget en egen PPT-mal for presentasjoner.
Med vennlig hilsen

Malen deﬁnerer forside, kapittelskillere og
Det er viktig at alle i bedriften opererer med
Ola Nordmann
standardsider.
samme mal, for å ivareta en felles proﬁl. Daglig leder

Eks på Wordbrevarkmal.

Det er viktig at alle i bedriften opererer med
samme mal, for å ivareta en felles proﬁl.
MMC FIRST PROCESS AS

HÅVARD REMØY
CFO / COO

E: Havard.Remoy@mmcfp.no
M: +47 988 92 001

Eks på visittkort.
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Mjølstadnesvegen 21,
N-6092 Eggesbønes,
Norway.
DT: +47 70 08 39 00
E: post@mmcfp.no

mmcfp.no

MMC FIRST PROCESS AS, Mjølstadnesvegen 21, NO-6092 Eggesbønes, Norway.
DT: +47 70 08 39 00 E: post@mmcfp.no E No: 979 329 903 VAT mmcfp.no

Side 1 av 1

Vår logo og grafiske profil presenteres i ulike medier og

Det utarbeides maldokumenter for alle avdelinger/loka-

på ulike plattformer, og her spiller også de postale trykk-

sjoner etter behov. F.eks brevark som wordmal, ulike kon-

sakene en viktig rolle. Disse trykksakene er med på å

voluttstørrelser med og uten vindu, visittkort og andre mer

understøtte vårt løfte og våre verdier.

interne maldokumenter.

B _ M E R K A N T I LT _ P P T - M A L
B _ M E R K A N T I LT _ P P T - M A L
MERKANTILT - PPT-MAL

MMC FIRST PROCESS
PRESENTASJON
ÅLESUND – JANUAR 2019

MMC FIRST PROCESS
PRESENTASJON
ÅLESUND – JANUAR 2019

TITTEL
• Lorem ipsum erat dorem
• Lorem ipsum erat dorem
• Lorem ipsum erat dorem

TITTEL KAPITTELSKILLER
Nojknsgs doluptam remo ofﬁc

TITTEL KAPITTELSKILLER
Nojknsgs doluptam remo ofﬁc

TITTEL
• Lorem ipsum erat dorem
• Lorem ipsum erat dorem
• Lorem ipsum erat dorem

TITTEL KAPITTELSKILLER
Nojknsgs doluptam remo ofﬁc

TITTEL KAPITTELSKILLER
Nojknsgs doluptam remo ofﬁc
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Det er laget en egen PPT-mal for presentasjoner. Malen

Det er viktig at alle i bedriften opererer med samme mal,

definerer forside, kapittelskillere og standardsider.

for å ivareta en felles profil.

MERKANTILT - SIGNATUR PÅ DIGITALE FLATER
18

Mal for e-post signatur. Det er viktig at alle opererer med
samme mal, for å ivareta en felles profil.

MERKANTILT - DIGITALE STILLINGSANNONSER

Eks. på enkeltsidig
stillingsannonse

Eks. på dobbeltsidig
stillingsannonse;
Side 1

Side 2
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På digitale flater er formatene ofte små, og det gjelder å be-

automatisk med en viss hastighet. Husk avsender i logo

grense mengden av innhold. Man skal uansett lede leseren

eller tekstform på begge sidene. Disse eksemplene viser

inn på en nettside der all nødvendig informasjon står.

forholdet mellom logo og tekst, samt ca. innhold per side.

Man kan også fordele innholdet på to sider (Gif) som skifter

B _ M E R K A N T I LT

_PRINT STILLINGSANNONSER

MERKANTILT - PRINT STILLINGSANNONSER

Salgsstøtte
ombordproduksjon
Tekst om stillingen. Optmate m inmt hilit estrupt aerr uptatia consmequid mo tem
imus antemo esedipsam cusanis dolut laborese quidem dolorep erchiliatet offictus,
que sunt aligendisPores eat. Sed et est et inihil eos rendiae rnatque pa qui odipici
atempor mos nam, od et eic temolute laborit, occus, in endic temperferis simus ra
et estibus etus ut fuga.
Nam quiam ant magnatem evella cum quo est, omniment eaque cus si dus.Ita id
magnaturia invenim usandaecae. Itateculla voluptat odit incidel idemquam qui ima
volupta eniaspi.

SØKNADSFRIST: 1. NOVEMBER

Tekst om bedriften.Optmate m inmt hilit estrupt aerr
uptatia consmequid mo tem imus antemo esedipsam
cusanis dolut laborese quidem dolorep erchiliatet offictus, que sunt aligendisPores eat. Sed et est et inihil eos
rendiae rnatque pa qui odipici atempor mos nam, od et
eic temolute laborit, occus, in endic temperferis simus
ra et estibus etus ut fuga. Nam quiam ant magnatem
evella cum quo est, omniment eaque cus si dus.Ita id
magnaturia invenim usandaecae. Itateculla voluptat
odit incidel idemquam qui ima volupta eniaspi

mmcfirstprocess.com
mmcfp.no

Salgsstøtte ombordproduksjon
Tekst om stillingen. Optmate m inmt hilit estrupt aerr uptatia consmequid mo tem imus
antemo esedipsam cusanis dolut laborese quidem dolorep erchiliatet offi ctus, que sunt
aligendisPores eat. Sed et est et inihil eos rendiae rnatque pa qui odipici orit, occus, in
endic temperferis simus ra et estibus etus ut fuga.

SØKNADSFRIST: 1. NOVEMBER

Tekst om bedriften.Optmate m inmt hilit estrupt aerr
uptatia consmequid mo tem imus antemo esedipsam
cusanis dolut laborese quidem dolorep erchiliatet offi ctus, que sunt aligendisPores eat. Sed et est et inihil eos
rendiae rnatque pa qui odipici atempor mos nam, od et
eic temolute laborit, occus, in endic temperferis simus
ra et estibus etus ut fuga. Nam quiam ant magnatem
evella cum quo est, omniment eaque cus si dus.

mmcfirstprocess.com
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Stillingsannonsene kan være av ulik størrelse, alt etter

overskrift, f.eks stillingstittel, stillingsbeskrivelse, søknads-

mengde av innhold. Alle publikasjoner har tilgjengelige

frist, logo og webadresse. Tekst om bedriften bør være en

modulkart som viser format og pris.

standard tekst i to versjoner. En fullversjon og en kortere

Annonsene bør inneholde en kort tekst om bedriften, en

for mindre annonser.

C _ D I V E R S E P R O F I L E R I N G _ FA S A D E S K I LT
DIVERSE PROFILERING - FASADESKILT

et og lesbarhet som

et materialet som er

ler i et materiale der

SKILTING AV BYGG
Både stående og liggende logovarianter kan brukes. Det er størrelse på skiltet og lesbarhet som
avgjør om man skal bruke logo med eller uten slagord. Skiltene utarbeides i det materialet som er
mest hensiktsmessig i forhold til bygget. Skiltene kan f.eks produseres i stål, eller i et materiale der
logofargene kommer til sin rett.

X

Eks. på folieskilt på hvit bakgrunn. Husk ”intimsonen” som er 50% av kvadratet i logoen.
Eks. på folieskilt på hvit bakgrunn. Husk ”intimsonen” som er 50% av kvadratet i logoen.
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Både stående og liggende logovarianter kan brukes. Det er

det materialet som er mest hensiktsmessig i forhold til

størrelse på skiltet og lesbarhet som avgjør om man skal

bygget. Skiltene kan f.eks produseres i stål, eller i et mate-

bruke logo med eller uten slagord. Skiltene utarbeides i

riale der logofargene kommer til sin rett.

DIVERSE PROFILERING - BANNERE
22

Bannere kan fremstå i ulike størrelser og former. Det med-

Bannere kan produseres med ulike bakgrunnsfarger - men

fører at både primær- og sekundærlogo kan benyttes, samt

kun de fargene som er beskrevet i denne manualen. På

de negative variantene.

mørke bakgrunner brukes negativ logoversjon.
(Logo med hvit skrift).

DIVERSE PROFILERING - FLAGG
PROFILERING AV FLAGG
Flagg skal stå utenfor alle våre driftsbygninger.
Flere flagg kan med fordel henge ved siden av
hverandre. Bunnfargen skal være hvit og logoen
skal fremstå speilvendt på baksiden.
Flaggstørrelsen bestemmes av stangens høyde,

23

Flagg skal stå utenfor alle våre driftsbygninger. Flere
flagg kan med fordel henge ved siden av hverandre.
Bunnfargen skal være hvit og logoen skal fremstå speil-

og flaggformatet avgjør om primær- eller

vendt på baksiden.

sekundærlogo skal brukes.

Flaggstørrelsen bestemmes av stangens høyde, og flagg-

Bordflagg og vimpler løses på samme måte som

formatet avgjør om primær- eller sekundærlogo skal brukes.

større flagg.

Bordflagg og vimpler løses på samme måte som større
flagg.

mmcfirstprocess.com

DIVERSE PROFILERING - BIL-DEKOR

mmcfirstprocess.com

mmcfirstprocess.com

mmcfirstprocess.com

mmcfirstprocess.com

Både bilmerke og utforming/vinduspplassering gjør at
dekoren må tilpasses hvert enkelt kjøretøy.
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Hele vår bilpark skal følge retningslinjene i dette profilpro-

Illustrasjonene er bare eksempler på hvordan en varebil

grammet for å sikre høy designmessig kvalitet og identitet.

kan dekoreres. Det må produseres individuell dekor for
ulike typer kjøretøy.

C _DIVERSE PROFILERING_STRØARTIKLER

DIVERSE PROFILERING - STRØARTIKLER

Eks. penner

Eks. notatblokker

Eks. Krus.
Slagord foreligger
som ferdig ﬁl.

Eks. minnepenne.
Slagord foreligger som ferdig ﬁl.
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Eksempler på artikler med vår profil. Pofileringen vil

format og materialutførelse. Artiklene kan ha dekor som er

naturligvis variere i forhold til artikkelens bruksområde,

gravert eller brodert.

BEKLEDNING - ARBEIDSTØY / PRODUKSJON
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Alt arbeidstøy skal merkes med primær- eller sekundærlogo. Logo plasseres henholdsvis på venstre side av plagget,
eller sentrert, som eksemplene på motstående side viser.

BEKLEDNING - ARBEIDSTØY / PRODUKSJON
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På plagg med brystlomme plasseres logo på denne. På
mørke plagg brukes negativ versjon av logo.

BEKLEDNING - REPRESENTASJON
28

Ved representasjon på f.eks messestands, har vi en felles
dresskode; svart dressjakke - bukse- skjørt, og hvit skjorte.

D _BEKLEDNING_FRITID
BEKLEDNING - FRITID
Eks.T-skjorter.
T-skjorter.
Slagord foreligger
som ferdig ﬁl.

Eks. caps
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Dette er eksempel på T-skjorter til fritids-/hverdagsbruk,

og designuttrykk kan tilpasses de ulike anledningene, men

stunts/events, messer eller som strøartikler. Både farger

de oppsatte reglene i profilmanualen må følges.

MMC FIRST PROCESS
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Brazil

AQUACULTURE

WELL BOATS

LAND BASED FARMING

HOLDING TANKS

SERVICE AND AFTERSALES

WILD CATCH

PELAGIC FISHING VESSELS

ONBOARD PROCESSING

SERVICE 24/7, +47 700 83 911

mmcfirstprocess.com

PELAGIC ONSHORE

