
NIRO-logoen

NIRO-logoen finnes i 3 utgaver: Med engelsk logotekst til høyre for 
logosymbolet (horisontal/bredde), med engelsk logotekst under logo-
symbolet (vertikal/smal), og som logosymbol med kun forkortelsen 
NIRO (symbol/enkel).

Logoversjonene kan lastes ned fra NIRO sin nettside:
https://niro-research.no/home/niro/Illustrations/18975

NIRO-logofarger
NIRO-logoens hovedfarger er:

Mørkeblå
Pantone spesialfarge: PMS 287 C
CMYK-farger: C100, M69, Y0, K11
RGB-farger: R0, G50, B131
Web-safe: # 00 32 83
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Lyseblå
Pantone spesialfarge: PMS 284 C
CMYK-farger: C55, M19, Y0, K0
RGB-farger: R129, G169, B225
Web-safe: # 81 A9 E1



NIRO typografi

NIRO-logoens tekst er i skrifttypen Futura Medium.

Anbefalt typografi til trykksaker:
Calibri Bold til overskrifter.
Calibri Regular til vanlig tekst (store tekstmengder).
(Eks: visittkort, brosjyrer og roll up)

Anbefalt typografi til presentasjoner og utskrifter fra PowerPoint og 
Word: Calibri eller Arial.

Avstand til andre grafiske elementer

NIRO-logoen bør ha minst en teksthøyde avstand (NETWORK-teksten 
i logoen) til andre grafiske elementer over og under logoen, målt fra den 
del av logoen som stikker mest ut. Avstand fra sidene av logoen bør 
være minimum en tegnbredde (bokstaven N i NIRO) i avstand til 
andre grafiske elementer.

Minste logostørrelse

NIRO-logoen bør ikke gjengis i mindre størrelse enn:

Bred fulltekstlogo (horisontal): 
30,6% = 38,22 mm bredde x 8,34 mm høyde
(100% = 125,02 mm bredde x 27,3 mm høyde)

Smal fulltekstlogo (vertikal):
49,1% = 23,21 mm bredde x 17,397 mm høyde
(100% = 46,88 mm bredde x 35,43 mm høyde)

Enkel logo med kun NIRO-tekst (symbol):
30,6% = 14,33 mm bredde x 8,34 mm høyde
(100% = 46,88 mm bredde x 27,3 mm høyde)
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NIRO-logoen finnes i en rekke versjoner:

Logoen er i 3 hovedutgaver (se side 1), og ordnet i forskjellige versjoner 
etter bruksområder: CMYK-trykkfarger (vanlig fargetrykk), til Pantone 
PMS spesialfargetrykk (T-skjortetrykk, silketrykk, brodering, skilt, klistre-
merker og visittkort), og i RGB-skjermvisningsfarger, svarte og hvite 
versjoner, i forskjellige størrelser og filtyper, som vektorgrafikk (linje-
grafikk) for best mulig trykkresultat i alle størrelser, og punktgrafikk 
(vanlig bildegrafikk) med forskjellig oppløsning tilpasset bruk i Word, 
PowerPoint og på internett.

NIRO_Hori_CMYK
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NIRO-logoens fargevarianter (logoer til mørk bunn er vist på mørkeblå 
farge som eksempel):

NIRO_Hori_Neg_CMYK

NIRO_Hori_White_CMYKNIRO_Hori_Black_CMYK

NIRO_Vert_Neg_CMYKNIRO_Vert_CMYK NIRO_Vert_White_CMYK

NIRO_Vert_Black_CMYK
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NIRO-logoens fargevarianter:

NIRO_Symb_Neg_CMYKNIRO_Symb_CMYK NIRO_Symb_White_CMYK

NIRO_Symb_Black_CMYK

Logoene er ordnet i mapper etter bruksområde:

I mappen: NIRO_logo-originaler_til_vanlig_trykk_i_farger 
er NIRO-logoer til vanlig fargetrykk (CMYK) i vektorgrafikk. 
Til brosjyrer, annonser, plakater m.m. 
I mappen ligger:

EPS-filer: NIRO-fargelogoer i eps vektorgrafikk, CMYK-trykkfarger. 
Vektorgrafikk er best til trykk. Brukes i layoutprogram som Adobe 
Indesign og åpnes i Adobe Illustrator. Kan forstørres nesten ubegrenset 
uten kvalitetstap (vektorgrafikk). Helst til hvit bunn, men også til lys farget 
bunn. Eps-logoer til mørk bunn ligger i en annen mappe (se side 5).

PDF-filer: NIRO-fargelogoer som pdf-fil av eps vektorgrafikk, 
CMYK-farger. Vektorgrafikk som også kan åpnes i Adobe Reader. Bruk 
disse filene for å se hvordan logoene ser ut, hvis man ikke har Adobe 
Illustrator CS2 eller nyere, eller Adobe Indesign. Kan forstørres nesten 
ubegrenset uten kvalitetstap (vektorgrafikk), og har like egenskaper som 
eps-filer.

I hovedmappen: NIRO_logo-originaler_til_vanlig_trykk_svart_og_hvit 
er NIRO-logoer i 100% svart og helt hvite versjoner (CMYK-farger) til 
vanlig trykk. Vektorgrafikk. Eps-filer og pdf-filer (kun de svarte logoene er 
vist i pdf-filene). Svart logo til lys bunn og hvit logo til mørk bunn.
Den svarte logovarianten på hvit bunn gir optimal kontrast og god 
lesbarhet i veldig liten størrelse.
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Logoene er ordnet i mapper etter bruksområde:

I mappen: NIRO_logo-originaler_til_Pantone_PMS_spesialfargetrykk 
er NIRO-logoer i vektorgrafikk i 2 Pantone spesialfarger. PMS 287 C 
(mørkeblå) og PMS 284 C (lyseblå). Brukes til trykksaker i 2 farger, 
gjerne der optimal fargelikhet er viktig. PMS-trykk uten rasterpunkter som 
gjør logoen ekstra skarp. Til f.eks. T-skjorte trykk (silketrykk), logo-
brodering, klistremerker, skilt, kopp-dekor m.m. Som regel på trykksaker 
uten andre bilder. Til hvit bunn eller lys farget bunn. Eps-filer til trykk. 
Pdf-filer til visning (kan også brukes til trykk).

I mappen: NIRO_logo_til_Word_PowerP_M_300dpi_RGB 
er NIRO-logoer i png-bildeformat, i vanlig logostørrelse (medium), som 
kan hentes inn i Word eller PowerPoint som bilde. 300 dpi bildepunkt-
grafikk (ikke vektorgrafikk). Høy oppløsning for fine utskrifter i 100% 
størrelse eller mindre. RGB-farger. Logoer til lys og mørk bunn.

I mappen: NIRO_logo_Internett_e-post_sign_RGB 
er NIRO-breddelogoer (horisontal) i 72 dpi lavoppløselig png-format 
i RGB-farger til internett-bruk. 72dpi jpg-format til e-post signatur. Svg-fil 
(vektorformat) i RGB-farger til internettbruk i alle størrelser (svg-vektor-
format kan også brukes i nyeste versjoner av PowerPoint og Word for 
ekstra skarp logogjengivelse). Disse logoene gjengis best på hvit bunn.

I mappene:
NIRO_horisontal_logo-orig_store_28cm_bredde_300_dpi_RGB
NIRO_logosymbol-orig_store_bredde_300_dpi_RGB
NIRO_vertikal_smal_logo-orig_store_10,5cm_bredde_300_dpi_RGB
NIRO_logosymbol-orig_XL_ekstra_store_28cm_bredde_300_dpi_RGB
er NIRO-logoer i stor størrelse i 300dpi høy oppløsning i png-format 
i RGB-farger, for bruk i Word og PowerPoint til poster-produksjon og der 
NIRO-logoen skal gjengis stor. NIRO-logoer til lys og mørk bunn.

I mappen: NIRO_logo-orig_-_hvit_tekst_og_lyseblatt_symbol_til_
mork_bunn_-_vanlig_trykk_i_farger_CMYK
er NIRO-fargelogoer i vektorformat til mørk bunn til vanlig fargetrykk 
(CMYK). Eps og pdf-filer (pdf-filene gjengir logoen på mørkeblå bunn).

I mappen: NIRO_logo-orig_-_hvit_tekst_og_lyseblaatt_symbol_til_
mork_bunn_-_spesialfargetrykk_PMS
er NIRO-logoer i 2 Pantone PMS farger til mørk bunn til spesialfarge-
trykk. PMS 284 C (Lyseblått) og PMS 649 C (hvit tekst). PMS 649 C skal 
defineres som helt hvit ved trykk! Vektorgrafikk. Eps-filer til trykk og 
pdf-filer til å se på logoene (pdf-filene gjengir logoen på mørkeblå bunn, 
PMS 287 C mørkeblå). F.eks. til trykk på mørkeblå eller svarte kopper, 
mørke t-skjorter m.m.
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Logoer til farget bunn

Eps og png er formater som tillater at logoen kan ligge på en farget 
bunn, uten å måtte ha en hvit firkant rundt logoen. 
Jpg er et format der logoen allerede ligger på en hvit bunn, og disse 
logoene skal brukes på 100% hvit bunn. Se eksemplene under.

Unngå å sette logoer med hvit bunn på farget bunn (eksempelet over 
til høyre), ved å bruke logoer i eps- pdf- eller png-format på farget 
bunn i steden for jpg-formatet.

Som en hovedregel bør den vanlige NIRO-logoen (med mørkeblå tekst 
og lyseblå ringer) stå på hvit bunn. Der det er ønskelig med en bunn-
farge, bør bunnfargen gi god kontrast og lesbarhet til logofargen. 
Velg riktig logoversjon for god kontrast mellom bunnfarge og logo.

NIRO sin nettside: https://niro-research.no/niro

Produsert av 
TorDesign, Tor Halland. Tlf: 959 08 650. tor.halland@getmail.no
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