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Hvorfor enhetlig grafisk profil?

det blir stadig viktigere å bli sett og gjenkjent. 

Hensikten med en grafisk profil er å skape et helhetlig 

utseende i all visuell kommunikasjon. formålet er at 

din taxi skal fremstå med et enhetlig grafisk uttrykk 

på alt trykket og digitalt materiell i intern og 

utadrettet virksomhet – fra brevpapir og visittkort til 

annonser, nettsider og brosjyrer. I sum gir dette et 

profesjonelt inntrykk, og en positiv og verdifull 

gjenkjennelse både internt og for alle som er i 

kontakt med din taxi. 

retningslinjer for bruk

I denne grafiske veilederen finner du retningslinjer 

for bruk av vår grafiske profil. Logo, farger, grafiske 

elementer og skrifttyper er byggesteinene for 

profilen. det er viktig at elementene settes sammen 

og brukes på riktig måte. disse regler og retnings-

linjer må følges for å lykkes med å bygge en tydelig 

profil. 

Profilhåndboken gir absolutte svar på enkelte 

områder, men må brukes som veileder og rådgiver på 

andre områder. det er verken mulig eller 

formålstjenlig å lage regler og fasit på absolutt alt av 

materiell som vi har eller  vil få behov for.

Innhold

* Profilhåndboka foreligger som Pdf-dokument og fås ved å henvende deg til din taxi eller rød tråd.
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1. Logo

1.1 – tillatte logofiler, farge

Hovedlogo, farge
digitale filer:
logo_Cmyk.eps
logo_Pms.eps

1.2 – tillatte logofiler, sort

Hovedlogo, sort
digitale filer:
logo_sort.eps
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1.3 – Logo i kombinasjon med andre profilelementer

1. Logo

Logo med telefonnr og dekor
digitale filer:
logo_telefon_staende.eps

Logo med budskap og dekor
digitale filer:
logo_overskrift_staende.eps

Logo med telefonnr
digitale filer:
logo_telefon_ligg.eps

Logo med profilstriper
digitale filer:
logo_striper.eps



�

1.4 – misbruk av logo
Logoen skal ikke brukes i andre farer eller fargesammensetninger enn definert i profilen. 
se andre ikke tillatte eksempler under.

Ikke andre farger Ikke endre skråningsvinkel

Ikke endre skråningsvinkel

Ikke snu eller vri Ikke kombiner med andre elementer enn 
tillatte profilelementer

Ikke endre proporsjoner

1. Logo
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2. ProfiLeLementer

2.1 dekorstriper

2.2 siluetter

stripe_lang_venstre
digitale filer:
logo_striper.eps

stripe_kort_høyre
digitale filer:
logo_striper.eps

figurer
digitale filer:
siluetter.eps
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3. farger

din taXi LyS grØnn
Pms 362 C
Cmyk  70 / 0 / 100 / 9
rgB 91 / 167 / 16 
raL 6018
folie avery 362

din taXi mØrk grØnn 
Pms 349 C
Cmyk 100 / 0 / 91 / 42
rgB 0 / 103/ 47
raL 6029
folie avery 811

75% svart

trykk- og skjermfarger
normalt brukes fi re farger i trykkeprosessen: Cmyk (cyan, magenta, gult og sort.) Cmyk-verdiene indikerer mengden av hver av 
disse fargene for å gjenngi riktig farge. skjermer  viser farger ved å bruke lys. dette systemet heter rgB (rødt, grønt og blått.) 
rgB-verdiene indikerer mengden av hver av disse fargene.

det å gjengi fargene i ulike medier så korrekt som mulig er viktig, men ofte ganske vanskelig. Ulike typer papir kan føre til 
fargeavvik, selv om nøyaktig samme farge er blitt brukt. dataskjermer viser også fargeverdier ulikt fra skjerm til skjerm. 
verdiene som er oppgitt under må følges for ulike medier og kan brukes som referanse og fasit til fargeverdiene.

75%50%25%

75%50%25%

50%25%
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4. tyPografi

morgan sans Cond Lining

4.1 – Hovedfont

4.2 – digitalfont

Tahoma
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Duis pharetra placerat purus. Nam convallis felis ac 
augue. Aliquam hendrerit neque nec odio. Nunc 
malesuada augue sed odio. Mauris dapibus cursus 
dolor. Etiam mattis placerat pede. Nulla vel elit. 

Maecenas congue. Maecenas feugiat, libero quis 
bibendum elementum, felis metus bibendum ipsum, 
aliquam molestie libero tellus non odio.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. duis pharetra placerat 
purus. nam convallis felis ac augue. aliquam hendrerit 
neque nec odio. nunc malesuada augue sed odio. mauris 
dapibus cursus dolor. etiam mattis placerat pede. nulla vel 
elit. maecenas congue. maecenas feugiat, libero quis 

bibendum elementum, felis metus bibendum ipsum, 
aliquam molestie libero tellus non odio.

Morgan Sans Cond Lining (italic)
morgan Sans Cond Lining (bold)
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5. PoStaLer

5.1 – visittkort

Strandveien 73, 9007 Tromsø
P.b. 2229, 9268 TromsøNavn NAVNESENansatte

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77

navn.navnesen@dintaxi.no, www.dintaxi.no

Strandveien 73, 9007 TromsøP.b. 2229, 9268 Tromsø

Navn NAVNESEN
sjåfør

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77navn.navnesen@dintaxi.no, www.dintaxi.no

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77

navn.navnesen@dintaxi.no, www.dintaxi.n

Strandveien 73, 9007 Tromsø

P.b. 2229, 9268 Tromsø

Navn NAVNESEN
ansatte

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77

navn.navnesen@dintaxi.no, www.dintaxi.no

Strandveien 73, 9007 TromsP.b. 2229, 9268 Troms

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77

Navn NAVNESEN
ansatte

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77

navn.navnesen@dintaxi.no, www.dintaxi.no

Strandveien 73, 9007 TromsøP.b. 2229, 9268 Tromsø

Navn NAVNESENansatte

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77
navn.navnesen@dintaxi.no, www.dintaxi.no

Strandveien 73, 9007 TromsøP.b. 2229, 9268 Tromsø

Strandveien 73, 9007 Tromsø
P.b. 2229, 9268 Tromsø

Navn NAVNESEN
ansatte

mob. 987 65 432, tel. 77 65 72 77
navn.navnesen@dintaxi.no, www.dintaxi.no

visittkort
digitale fi ler:
visittkort.indd
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post@dintaxi.no
 www.dintaxi.no

Navn Navnesen
Sjøgata 2, 9008 Tromsø 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed suscipit lacus sit amet est. Praesent ut ante. Nullam ornare nulla nec orci. Aliquam faucibus lectus ac metus. Nulla pretium dui nec ligula. Mauris iaculis molestie nulla. Suspendisse erat nulla, laoreet eget, ultricies non, pellentesque at, nibh. Fusce feugiat rhoncus dolor. Quisque viverra. Phasellus vestibulum nisl elementum nunc. Suspendisse scelerisque sollicitudin ligula.
Nulla facilisi. Vestibulum libero. Aliquam nunc urna, imperdiet in, cursus eget, luctus ac, leo. Nulla facilisi. Maecenas sed sapien vel massa consectetuer convallis. Aenean hendrerit. Integer ornare ante quis quam aliquam dapibus. Nam vehicula odio non odio. Proin eleifend facilisis lacus. Aliquam tristique.
Quisque porttitor. Nullam lorem. Integer dictum suscipit nunc. Sed id ipsum in mauris luctus mollis. Integer fringilla, urna eget tempus bibendum, neque dui elementum nisl, vitae dignissim ligula augue et urna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque lacinia magna eu massa. Maecenas auctor leo eget sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam non est. In hac habitasse platea dictumst. Proin gravida eleifend ipsum. Sed quis massa. 

med vennlig hilsen,
Din taxi AS

Lorem ipsum

Strandveien 73, 9007 Tromsø
P.b. 2229, 9268 Tromsø

t. 77 65 72 77
f. 77 65 72 78

6. august 2008

Din taxi AS
org. nr. 980499944

5.2 – Brevmaler
Brevark
digitale fi ler:
ord_stein-sorensen-din-taxi.dot

5. PoStaLer
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5.3 – konvolutter
konvolutter
digitale fi ler:
konvolutt_eC4.eps
konvolutt_C5.eps

5. PoStaLer
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Din taxi AS
www.din-taxi.no

Passasjerer søkes!
Phasellus aliquet erat et sem. Ut bibendum, justo non scelerisque accumsan, diam eros luctus massa, vel lo-
bortis ipsum felis in justo. Aenean convallis nibh nec augue. Curabitur sed tortor vitae neque rutrum luctus.

Tromsøs nye taxiselskap

er klar for deg! 
Bestill Din Taxi på tel. 02045

6. annonSer

6.1 – kunngjøring / formell stil
formater kan tilpasses mengden av innhold.

moduler 12b (107mm x96 mm. tekstside) og 22 (80mm x144 mm. annonseside)
digitale fi ler:
96x34.indd
80x144.indd

modul 15 (71mm x246 mm. tekstside)
digitale fi ler:
246x71.indd

6.2 – Profi lbygger / Uformell stil
eksempelvis til kampanjer. formater kan tilpasses mengden av innhold. 

Tromsøs nye taxiselskap 

Vi sørger for hyggelig transport
og god service!

Se etter Din Taxi
på holdeplassene eller

bestill tur på 02045

er klar for deg!

Din Taxi - med passasjeren i fokus!
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7. BiLder

Bildemaner
Bilder av passasjerer, ansatte og biler i trafi kk. klare rene bilder med tydelige budskap.
gjerne med grønntoner for å understreke profi len.

eksempler på bilder i samspill med profi lelementer.
eksempelvis til profi lannonser, brosjyrer, dm, fl yers etc

Vi gleder oss til 
julebordssesongen!

www.dintaxi.no

Sikkert og pålitelig
– din nye transportpartner!
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8. BekLedning

alltid velkledd på jobb!
det er utarbeidet retningsgivende forslag på slips, skjorte, vest og jakke med din taxi-profil. 

Bekledning
digitale filer:
bekledning.eps
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Takk foroppmerksomheten

Takk foroppmerksomheten

Hvordan få fornøyde kunder

 Forstå kundenes ønsker og innrette turen deretter, samt ha 

 kontroll på grensesnittene vi møter kunden i.

- Ringer og bestiller
- Blir hentet i henhold til avtale.

- Blir transportert
- Betaler- Blir avlevert

9. PreSentaSJonSmaterieLL

Hvordan få fornøyde kunder

 Forstå kundenes ønsker og innrette turen deretter

kontroll på grensesnittene vi møter kunden i.

- Ringer og bestiller
- Blir hentet i henhold til avtale.

- Blir transportert
- Betaler- Blir avlevert

Click to add title

click to add subtitle

PowerPoint
Powerpointpresentasjon
digitale fi ler:
presentasjon.pot
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10. BiLdekor

10.1 – takskilt

10.2 – Uniformering personbil
Logo med telefonnummer.

Bildekor
digitale filer:
drosje.eps

takskilt
digitale filer:
takskilt.eps
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10.3 – Uniformering/reklame på minibuss

Bildekor
digitale filer:
minibuss.eps

10. BiLdekor
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12. diVerSe materieLL

12.1 – Pantekvittering

PANTEKVITTERING FRA
DIN TAXI, Tromsø

KVITTERING FRA
DIN TAXI, Tromsø

NO 980 499 944 MVA

NO XXX XXX XXX MVALøyvenr. X-1008

Navn
NAVNESEN

12.2 – stempel og kvittering

stempel og kvittering
digitale fi ler:
stempel.eps
kvittering.eps

Pantekvittering
digitale fi ler:
pantekvittering.eps
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13. WeB-Sider

13.1 – forsiden

web-sider
digitale fi ler:
forsiden.psd
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13.2 – Undersider

web-sider
digitale fi ler:
indre.psd

13. WeB-Sider
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Stein Sørensen Persontransport Din Taxi AS
Stein Sørensen Persontransport AS ble startet i 1968 som et personlig foretak og 29.12.1998 ble 

det dannet som et aksjeselskap. Bedriften driver transport med turvognløyve og har pr.i dag 13 fast 

ansatte og 10 minibusser.
Bedriften har i dag hovedsakelig spesialisert seg på transport av psykisk og fysisk utviklingshemmede 

i Tromsø kommune. Transporten har siden oppstart vært utført for skoler, barnehager og forskjellige 

dagsenter.

Bedriften starter drosjesentral i Tromsø15.september i år.  Firmaet vil fokusere på kunden, sjåføren 

og miljøet. Firmaet vil ha følgende Visjon: ”Drosjene skal være kjent for gode, uthvilte og hyggelige 

sjåfører som kjører miljøvennlige biler. Drosjer man ønsker å reise med igjen og forteller sine venner 

om”.

Bedriften skal drives kostnadsoptimalt og yte god service til kunder, ansatte og tilknyttede løyveha-

vere.

P.b. 2229, 9268 TromsøTel:  77 657277Faks:  77 657278

Dette vil vi:

Derfor skal vi:

Forstå kundenes ønsker og innrette turen 
deretter.

Anbefale andre transportører om vi ser at 
kunden er best tjent med det.Sende evalueringsskjema jevnlig til alle faste 

kunder.
Systematisk kartlegge kundenes ønsker for at 

vi skal bli bedre.Sørge for at sjåføren trives på jobb.

•

•

•

•

•

Så kjent skal vi bli for god kundeservice

Basis for vår drift er at kunden etter turen sier:Dette var en fi n tur.Den vil jeg gjøre igjen.Jeg vil fortelle mine venner og bekjente hvor 
fi nt vi hadde detFor en høfl ig og serviceinnstilt sjåfør.

•
•
•

•

Web siden vår har adresse:www.dintaxi.no

14. info-SkriV

Stein Sørensen Persontransport Din Taxi AS
Stein Sørensen Persontransport AS ble startet i 1968 som et personlig foretak og 29.12.1998 ble

det dannet som et aksjeselskap. Bedriften driver transport med tur

ansatte og 10 minibusser.

ansatte og 10 minibusser.

ansatte og 10 minibusser
Bedriften har i dag hovedsakelig spesialisert seg på transport av psykisk og fysisk utviklingshemmede

i Tromsø kommune. Transporten har siden oppstart vært utført for skoler

dagsenter.
dagsenter.
dagsenter

Bedriften starter drosjesentral i Tromsø15.september i år

og miljøet. Firmaet vil ha følgende Visjon: ”Drosjene skal være kjent for gode, uthvilte og hyggelige

sjåfører som kjører miljøvennlige biler. Drosjer man ønsker å reise med igjen og forteller sine venner

sjåfører som kjører miljøvennlige biler. Drosjer man ønsker å reise med igjen og forteller sine venner

sjåfører som kjører miljøvennlige biler
om”.

Bedriften skal drives kostnadsoptimalt og yte god ser

vere.

P.b. 2229, 9268 TromsøTel:  77 657277Faks:  77 657278

Dette vil vi:

Derfor skal vi:

Forstå kundenes ønsker og innrette turen
deretter.deretter.deretter

Anbefale andre transportører om vi ser at
kunden er best tjent med det.Sende evalueringsskjema jevnlig til alle faste

kunder.kunder.kunder
Systematisk kartlegge kundenes ønsker for at

vi skal bli bedre.Sørge for at sjåføren trives på jobb.

•

•

•

•

•

Så kjent skal vi bli for god kundeservice

Basis for vår drift er at kunden etter turen sier:Dette var en fin tur.n tur.n turDen vil jeg gjøre igjen.Jeg vil fortelle mine venner og bekjente hvor
fint vi hadde detFor en høflig og serviceinnstilt sjåfør.

viceinnstilt sjåfør.
viceinnstilt sjåfør

•
•
•

•

Web siden vår har adresse:www.dintaxi.no

post@dintaxi.no

 www.dintaxi.no

Strandveien 73, 9007 Tromsø

P.b. 2229, 9268 Tromsø
t. 77 65 72 77

f. 77 65 72 78

Din taxi AS

org. nr. 980499944

Oppstart 15. september 2008

25.08.08

Nr. 1

Bambas lykt. Lykten har 3 pærer, den 

mid-terste er koblet til taksametret. De 

på sidene skal lyse hele tiden.

Det nærmer seg fort til åp-

ningen av taxisentralen vår, 

det er bestemt at vi skal starte 

offi sielt 15. septem-ber.

Det ser ut som vi da skal kunne 

klare å være 7-9 taxier. Resten 

vil tilslutte seg oss sent i sep-

tember og i begynnelsen av 

oktober.

Noen aktiviteter fremover

Oppgjørskonto med sykehuset 

og TT kjøring vil vi jobbe med i 

denne uken.

Fylkeskommunens godkjen-

ning av våre vedtekter vil skje 

tidlig i neste uke. Denne god-

kjenningen må være tilstede før 

noen kan be-gynne å kjøre.

Kursing på datasentralen vil 

skje fra 1. september, dette 

kurset går over 4 dager og er i 

tillegg til kurset for de som skal 

drive med bo-king.

02045: på dette telefon-

nummeret vil man få en telefon-

svarer som sier:

Velkommen til DIN TAXI. Vi er nå 

i gang med teknisk prøvedrift 

med noen av våre biler. I denne 

perioden kan vi dessverre bare 

ta turer fra holdeplass. Fra 15. 

septem-ber er vi klare for å ta 

imot din bestilling på 02045. 

Og da ønsker vi deg hjertelig 

velkommen til hyggelige turer 

med DIN TAXI! Ha en fl ott dag! 

Vi sees!

Harstad Taxi har ansatt og 

holder på å kurse nye an-satte 

så de skal klare å ta av for all 

trafi kken vi for-venter på vårt 

telefonnum-mer.

Vi holder på å planlegge 

hvordan vi skal reklamere for 

vår sentral i media før og etter 

oppstart, denne reklameringen 

vil bli justert i forhold til den 

responsen vi får.

Profi lmanual, stempler, visittkort og e-post

De som ønsker kan kjøpe 

stempler, med navn og or-gan-

isasjonsnummer. Vi har tatt 

sjansen å bestille til de fl este. 

Stemplene koster 275 Nok. + 

moms. 

Dere kan også bestille visittkort.

Alle som ønsker e-post med 

navn@dintaxi.no må gi beskjed 

til Bård Henrik, så får dere infor-

masjon om dette. 

Denne e-posten er det dere 

som vil administre-re. E-posten 

vil dere få til deres egen e-

postleser på deres datamaskin, 

dere har eget passord og en 

egen konto. Profi lmanualen er 

ferdig, den ble riktig så bra hvis 

jeg skal være objektiv.

Kvitteringer, gjeldsbrev og 

pantekvittering er ferdig 

designet. Vi holder på å fi nne 

et trykkeri som kan trykke disse 

for oss.

Saker av interesse:

Installasjon av taksameter i 

3 taxier 26./27.08  

Logo på fordør og lysskilt på 

tak blir montert samtidig 

med taksameter  

2 nye søkere til løyve. Det er 

kommet to nye som ønsker 

å bli løyvehavere i Din Taxi. 

Andreas Solberg og Fazlolah 

Djafarnia.  

Neste møte blir tir. 02.09  

Onlineterminaler må vi bes-

tille, så for dem som ønsker 

slike er det fl ott om dere 

sender meg den nødvendige 

informasjon

•

•

•

•

•

dm-mal
digitale fi ler:
infoskriv.indd




