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Forord

Denne designguide beskriver Kostume-Pusheren’s visuelle identitet. Dette
forslag er lavet til dem igennem et eksamensprojekt på Grafisk designteknolog
uddannelsen 2016.
Vi sælger kostumer til festligelejligheder
via vores webshop kostume-pusheren.dk.
Hos os betyder jysk kundeservice at vi
holder det vi lover, hurtig levering og lave
priser. Vi vil gøre det enkelt at købe udklædning og give dig et smil med på vejen.
Vi gør festen lidt sjovere...
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Logo

Her ses Kostume-Pusheren’s logo. Det
skal give assosiationer til en fornem sælger og deraf fortælle kunden at firmaet
holder ord, gør købet enkelt og en hentydning til humor.
Firmaet havde tidligere et logo kun med
navnetræk. Logo er blevet redesignet og
har fået et bomærke.  
Det nye navnetræk skal passe til tiden
med manden og henvise til dn grundighed der er i en håndskrift. Samt passe til
mandens form.
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Logo

Her ses tre forskellige udgaver af logoet.
Den første i sort/hvid. Sådan som logoet
oftes skal fremvises.
Det næste billede viser hvordan logoet
skal vises hvis der er behov for en udgave
i grå. Den grå farve er defineret under
farveafsnittet. Den kan anvendes hvis
logoet skal være et vanmærke eller på
anden måde vises uden at være for fremtræden.
Det sidste billede er sort med grøn baggrund. Det illustrerer at logoet må placeres på en bjælke af den grå eller grønne
farve (se farveafsnittet). Dette gøres for
at det tydelig ses, hvis det skal placeres på
farverige billeder.
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Respekt afstand
Den afstand der skal være fra logoet og til
omkringliggende elementer er illustreret
til højre.
Underordnet logoets størrelse så er det
afstanden fra hattens højre top (vist med
rødt).
Området illustreret med de grå streger
skal derfor holdes frit.
Det kan acepteres at logoet placeres
ovenpå en farvet grå eller grøn bjælke (se
farve afsnittet), men ikke direkte på et
billede. Da loget skal være synligt.
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Farver

Primært disse farver kan anvendes til
Kostume-Pusheren’s grafiske materiale.
Det er dem der skaber en genkendelighed. Dog kan der tilføjes billeder, der må
indeholde alle farver.
Den sorte, grå og hvide udstråler kvalitet,
stabilitet og tryghed. Mens den grønne
udstråler en frisk ungdommelighed, men
skaber samtidig harmoni.
Farverne er holdt simple og få da kostumerne der sælges er meget farverige.

Pantone: 419 C
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 29 29 27
HEX: 1d1d1b

Pantone: 360 C
CMYK: 69 0 80 0
RGB: 117 176 96
HEX: 75b060

Pantone: 663 C
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HEX: ffffff

Pantone: 2330 C
CMYK: 0 2 3 16
RGB: 214 209 207
HEX: d6d1cf
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Typografi

Den font som anvendes til Kostume-Pusheren’s hovedoverskrifter både
på print og web er Sunday.
Det er en håndtegnet font designet af Ani
Petrova. Den må anvendes til kommercielt
brug. Tankerne bag var vintage og gammel
håndstrift.
Den må anvendes til få korte overskrifter
for at give dem opmærksomhed og holde
stemningen.
Til al anden tekst se næste side.
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Typografi

Den font som anvendes til Kostume-Pusheren’s materiale til lange overskrifter, underoverskrifter og brødtekst
både på print og web er Lato regulær.
Brødteksten med almindelig brug af majuskler og minuskler.
Til overskrift anvendes kun majuskler for
at skabe hierarki.
Skriftstørrelsen afhænger af det grafiske
materiale. Dog er Sunday over skriften altid den største, dernest Lato overskriften
med majuskler, så underoverskriften og
den mindste er brødteksten.
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Eksempler - Visitkort
Her ses Kostume-Pusheren’s visitkort.

På bagsiden ses navn og information påejeren. Samt et profil billede taget på hvid
baggrund. Hjemmesiden er fremhævet
med grønt, for at fremhæve den.
På forsiden er den grønne linie og logoet.
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Eksempler - Digital signatur
Her ses den digitale signatur.

Der er undladt den grønne linie i bund,
som de andre produkter ellers har. Der er
kun logoet for at undgå problemer med
billedevedhæftning.
Den er simpel, men viser tydeligt med
logo hvem afsender er. Samt viser kontakt informationer fra virksomheden.
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