Bruk av visuell profil
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OM FELIX & FIONA
HENSIKT

DEN VISUELLE PROFILEN OG HISTORIEN OM ”FELIX & FIONA ” SKAL...

Gi identitet til og synliggjøre flyplassens
satsing på barnefamilier overordnet.

Gi foreldrene informasjon om
flyplassens tilbud og fasiliteter
rettet mot barnefamilier; hva
finnes og hvor.

UM

Følge barn i ulike aldre
gjennom opplevelsen. Historien
starter gjerne før reisen og
fortsetter på flyplassen.

OM FELIX & FIONA
HISTORIEN

Felix er 2 år gammel og med stripete genser.
Fiona er 6 år gammel og søsteren til Felix.
Hun har sløyfe og prikkete genser.
Felix og Fiona skal ut og fly!
Historien om Felix og Fiona starter før reisen,
og fortsetter på flyplassen.
Felix og Fiona følger barna gjennom opplevelsen,
og henvender seg direkte til barna!

VISUELL PROFIL
FOR FELIX & FIONA

OVERSIKT

ELEMENTER I DEN VISUELLE PROFILEN

Hovedillustrasjon

Primærikon

Sekundærikon

Mønstre og farger

HOVEDILLUSTRASJON
Felix & Fiona

A

Hovedillustrasjon
Felix & Fiona flyr i et himmelunivers
over fjellene.
Illustrasjonen brukes for å gi identitet til
og synliggjøre steder, tilbud, fasiliteter,
informasjon og aktiviteter rettet mot barn
og foreldre.

B

Anvendelse
Eksempler på bruk*:
• Bildebanner på nettside
• Illustrasjon på trykt informasjon
• Hovedmotiv for preging av
barnesteder på flyplassen,
som stellerom, lekeområder,
familiesluse etc.

* Spesialtilpassing
av motiv til ulike
formater og
størrelsesforhold
kreves.

PRIMÆRIKON
Felix & Fiona

Primærikon
Primærikon som brukes for å merke og
gi identitet til steder, tilbud, fasiliteter,
informasjon og aktiviteter rettet mot
barn og foreldre.
Dette ikonet skal brukes når det står
alene som element uten tilknytting til
hovedillustrasjon.

A

Farget primærikon m/tekst
Farget ikon til bruk på hvit eller
lysblå bakgrunn.

B

Svart/hvitt primærikon m/tekst
Svart/hvitt ikon til bruk på hvit
bakgrunn.

PRIMÆRIKON
Felix & Fiona

C

Farget primærikon u/tekst

Farget ikon til bruk på hvit eller lysblå
bakgrunn. Ikonet kan brukes på flater
der ”Felix & Fiona”-tekst ikke egner seg,
eksempelvis i tilfeller hvor størrelsen på
ikonet blir så lite at tekst blir utydelig.

D

Svart/hvitt primærikon u/tekst

Svart/hvitt ikon til bruk på på hvit
bakgrunn.

SEKUNDÆRIKON
Felix & Fiona

Sekundærikon
Dette ikonet skal brukes når det er
behov for et ikon i sammenheng
med hovedillustrasjonen. Dette for å
unngå repitisjon siden Felix & Fiona
allerede er representert i form av
primærikonet i illustrasjonen.

A

Farget sekundærikon m/tekst
Ikon til bruk på hvit bakgrunn.

B

Svart Hvitt Ikon
Ikon til bruk på hvit bakgrunn.

SEKUNDÆRIKON
Felix & Fiona

C

Farget sekundærikon u/tekst
Farget ikon til bruk på hvit bakgrunn
Ikonet kan brukes på flater der
”Felix & Fiona”-tekst ikke egner seg,
eksempelvis i tilfeller hvor størrelsen
på ikonet blir så lite at tekst blir
utydelig.

D

Svart/hvitt sekundærikon u/tekst
Svart/hvitt ikon til bruk på på hvit bakgrunn.

IKON PÅ BAKGRUNN
Primærikon og sekundærikon

A

Primærikon på himmelbakgrunn
Ved farget bakgrunn, skal det kun brukes på
spesifiserte himmelfargede bakgrunn.

B

Sekundærikon på himmelbakgrunn
Sekundærikon har hvit bakgrunn når det brukes
på spesifiserte himmelfargede bakgrunn.

IKON - Minste bruk
Primærikon og sekundærikon

15 mm

20 mm

15 mm

12 mm

100 %

A

Primærikon
I små størrelser skal ikon brukes
uten ”Felix & Fiona”-tekst. Ikonet
minstemål er 12 mm høyde og 20
mm bredde. Unntak ved bruk av
ikon i app-versjon.

100 %

B

Sekundærikon
I små størrelser skal logo brukes
uten ”Felix & Fiona”- tekst. Ikonets
minstemål er 15 mm x 15 mm.
Untak ved bruk av ikon i appversjon.

MØNSTRE
Bruk av motiv

A

Felix’ mønster
Mønster brukes som bakgrunn eller
supplementert visuelt element i
informasjon, tilbud og fasiliteter rettet
mot barn i alderen 0-3 år.

B

Fiona’s mønster
Mønster brukes som bakgrunn
eller supplementert visuelt element
i informasjon, tilbud og fasiliteter
rettet mot barn i alderen 4 år +.

FARGER
Farger inspirert fra Avinor
Bruksområder:
• Felix & Fionas fly
Fargekode:
C:58 M:91 Y: 34 K:20
RGB: 111 / 49 / 97
#6f3161
Pantone: 512 C (UC)

Tilleggsfarger
Bruksområder:
• Felix’ hovedfarge
• Felix’ tekstfarge
Fargekode:
C:48 M:20 Y: 37 K:2
RGB: 136 / 169 / 159
#88a99f
Pantone: 442 C (UC)

Bruksområder:
• Himmel i hovedillustrasjon
• Bakgrunnsfarge

Bruksområder:
• Fjell i hovedillustrasjon
• Felix & Fionas hår

Fargekode:
C:16 M:1 Y: 10 K:0
RGB: 211 / 233 / 228
#d3e9e4
Pantone: 7457 C (UC)

Fargekode:
C:52 M:58 Y: 74 K:42
RGB: 91 / 75 / 56
#5B4B38
Pantone: 4625 C (UC)

Bruksområder:
• Fionas hovedfarge
• Fionas tekstfarge
Fargekode:
C:1 M:35 Y: 91 K:0
RGB: 250 / 176 / 50
#fab032
Pantone: 7549 C (UC)

Bruksområder:
• Felix’ sekundærfarge (striper)
C:50 M:23 Y: 37 K:5
RGB: 182 / 213 / 210
#B6D5D2
Bruksområder:
• Skyer i hovedillustrasjon
C:28 M:5 Y:17 K:0
RGB: 182 / 213 / 210
#B6D5D2
Bruksområder:
• Hudfarge Felix & Fiona
C:4 M:12 Y:18 K:0
RGB: 245/222/204
#F2DECC
Bruksområder:
• Illustrasjon: luftballong
C:30 M:25 Y: 25 K:0
RGB: 181 / 178 / 178
#B5B2B2
Bruksområder:
• Fionas sekundærfarge
C:0 M:25 Y:70 K:0
RGB: 253 / 195 / 100
#FDC364

