designguide

Jumpfooddesign guideline
Som enhver anden mærkevare ønsker vi at beskytte brandets identitet.
En identitet der er skabt i et samspil mellem mange forskellige elementer:
kernefortælling, maden, arkitektur, fotos og grafisk design. Jo mere klart
og stilrent mærkes eksponeres, jo mere markant vil mærket opleves af
sine brugere.
Jumpfoods identitet indeholder blandt andet en helt unik logo og en udvalgt typografi der passer til konceptet og det kommunikative udtryk.
Udover typografi og logo består Jumpfoods identitet af specielt udvalgte
farver. Designguiden indeholder eksempler på den visuelle identitet og eksempler på korrekt brug.

Manualen skal bruges til at designe løsninger til
alle de grafiske flader.
Den skal sikre en konsistent brugeroplevelse på tværs af medier, indretning, POS-materialer, lokal annoncer, web etc. og samtidig give inspiration
til, hvordan du kan sammensætte et varieret og dynamisk udtryk – uden at
miste den visuelle identitet.
Manualen vil løbende blive opdateret med nye eksempler – og forbedringer
og ændringer tilføjet.

kernefortælling
Projektet ”Sundere mad i idrætslivet – SMIL” arbejder for at idrætslivets
madkultur bliver synonym med sunde og attraktive måltider til børn, unge,
voksne og seniorer. Der skal være velsmagende mad og gode løsninger
til både før og efter træning. Den nye madkultur skal sikre, at der kommer
flere og nye kunder i idrætsanlæggenes cafeer og at disse fungerer som
sociale samlingssteder med liv og smil. Det sunde skal være det nemme
og naturlige valg i idrætslivet og idrætsanlæggene skal føre an med en
livsglad madkultur!
Projektet er i samarbejde med 30 haller – 25 frontløbere og 5 fyrtårne – i
gang med at forandre mad og indretning på idrætsanlæggene.
Konceptet Jumpfood skal være løftestang for denne udvikling og bliver
særligt synligt i de 5 fyrtårne.
Jumpfood er ikke junkfood og omdrejningspunktet ikke alene mad. Jumpfood udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og
medtænker indretning og markedsføring. Det må gerne være en sport at
lave og tilbyde go’ mad i idrætslivet.
Jumpfood er en slags fastfoodens Pippi Langstrømpe, der skubber til en
gammel verden af hotdogs, cowboytoast og slush-ice. Mad skal være lige
så sjovt, sundt og udfordrende at spise, som det er at dyrke fodbold, badminton eller svømning.
Jumpfood er ikke bare en række madopskrifter, men derimod et koncpet
der kan tilpasses de lokale forhold og vilkår. Jumpfood hviler på en antagelse om at sund mad betaler sig, både for den der nyder maden og for
forretningen der serverer den.
Efterspørgsel er noget man selv skaber – og jumpfood er middel hertil.

logo:
Logoet skal fungere på forskellige baggrunde som vist her. Den jumpgrønne er logoets signaturfarve - og den, der så vidt det er muligt, skal bruges.

farver:primær
jumpgrøn

C=30 M=0 Y=80 K=0
PANTONE: 390 C

C=20 M=0 Y=80 K=0

C=10 M=0 Y=80 K=0

magenta

jumpviolet

rød

skrigorange

orange

C=0 M=100 Y=0 K=0
PANTONE: Rhod. Red C

C=50 M=100 Y=0 K=0
PANTONE: 248 C

C=0 M=100 Y=100 K=0
PANTONE: 199 C

C=0 M=75 Y=100 K=0
Orange 021 C

C=0 M=50 Y=100 K=0
PANTONE. 1375 C

jumpultramarin

jumphimmelblå

jumpnatblå

cyan

jumpkøkken

C=85 M=90 Y=0 K=5
PANTONE: Violet C

C=30 M=0 Y=0 K=5
PANTONE: 291 C

C=100 M= 90 Y=10 K=0
PANTONE: 287 C

C=100 M= 0 Y=0 K=0
PANTONE: Cyan

C=100 M= 0 Y=0 K=35
PANTONE: 3015 C

farver:sekundær

jumpaubergine

C=70 M=100 Y=35 K=30
PANTONE:511 C

jumpcreme

jumpkakao

jumpmandarin

jumpappelsin

jumpgrå

C=0 M=0 Y=40 K=0
PANTONE: 600 C

C=20 M=100 Y=100 K=20
PANTON: 1807 C

C=0 M=80 Y=100 K=5
PANTON:166 C

C=0 M=90 Y=100 K=5
PANTON: 179 C

C=30 M=0 Y=0 K= 70
PANTON: 5405 C

farve:kombinationer
Farvekombinationer der fungerer godt sammen to og to - og giver god kontrast.

jumpgrøn

jumpaubergine

magenta

jumpultramarin

orange

jumpultramarin

C=30 M=0 Y=80 K=0
PANTONE: 390 C

C=70 M=100 Y=35 K=30
PANTONE:511 C

C=0 M=100 Y=0 K=0
PANTONE: Rhod. Red C

C=85 M=90 Y=0 K=5
PANTONE: Violet C

C=0 M=50 Y=100 K=0
PANTONE. 1375 C

C=85 M=90 Y=0 K=5
PANTONE: Violet C

jumpmandarin

jumphimmelblå

rød

jumpgrøn

jumpgrøn

magenta

C=0 M=80 Y=100 K=5
PANTON:166 C

C=30 M=0 Y=0 K=5
PANTONE: 291 C

C=0 M=100 Y=100 K=0
PANTONE: 199 C

C=10 M=0 Y=80 K=0

C=30 M=0 Y=80 K=0
PANTONE: 390 C

C=0 M=100 Y=0 K=0
PANTONE: Rhod. Red C

rød

jumpaubergine

jumpaubergine

jumpcreme

magenta

jumpgrå

C=0 M=100 Y=100 K=0
PANTONE: 199 C

C=70 M=100 Y=35 K=30
PANTONE:511 C

C=70 M=100 Y=35 K=30
PANTONE:511 C

C=0 M=0 Y=40 K=0
PANTONE: 600 C

C=0 M=100 Y=0 K=0
PANTONE: Rhod. Red C

C=30 M=0 Y=0 K= 70
PANTON: 5405 C

typografi:helveticaneue(T1)95black

abcdefghijklmnopqrs
tuvwyzåø12
34567890

payoff:
Alle farver kan benyttes i payoff. Det vigtigste er, at der er kontrast, så ordene springer frem og adskiller sig fra hinanden.

derersportigomad
derersportigomad
derersportigomad

logopayoff:
Den utraditionelle brug af logo og payoff kan du se nogle eksempler på her. Payoff fungerer enten som afmeldning eller som en overskrift.

jumpf

d

derersportigomad

Sundere mad - her hos os!
Vi er en del af et landsdækkende projekt, der skal gøre maden sundere i idrætslivet.Vi vil gerne skabe
en forandring – og har brug for din hjælp. Så vi håber på din støtte – og appetit.
Du vil i løbet af 2013 møde Jumpfood her hos os. Jumpfood er det helt nye koncept for mad i idrætten.
Her sammentænkes mad, drift, indretning, aktiviteter og sammen med vore foreninger – kan vi skabe et
lokalt eksempel på, at madkulturen i idrætten kan ændres til glæde og gavn for os alle.
Vi er med til at udvikle og teste konceptet, og vil derfor meget gerne høre din mening og ideer til,
hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Og så glæder vi os til at friste dig med ernæringsrigtige produkter
med en god smag.

Velbekomme
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