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Dette dokument refererer til dette link: https://www.udstillingssystemer.dk/danmarkformaalene
Her kan I hente skabeloner til diverse trykte materialer, samt uploade og bestille materialerne.

DESIGNMÆSSIGE KRAV:
Alle materialerne skal have en hvid ”bjælke” for oven, som kun indeholder ”Danmark for Målene”-logoet til venstre eller i
midten afhængigt af bredden på materialet.
På resten af materialet er der frie muligheder for udfoldelse, men vi anbefaler at I tager nedenstående anbefalinger med i
jeres designproces.

DESIGNMÆSSIGE ANBEFALINGER:
TILLADELSER
De elementer, I gør brug af på jeres materialer, fx billeder, logoer, information og lignende, skal I selv sikre jer, at I har
tilladelse til at bruge og følger de givne retningslinjer for.
VERDENSMÅLSRINGEN OG VERDENSMÅLSIKONERNE
Verdensmålsringen, også kaldet SDG-ringen, og verdensmålsikonerne må I meget gerne benytte. I skal blot være
opmærksomme på at efterleve retningslinjerne fra FN – se dem her:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf
I kan finde de aktuelle materialer via nedenstående links:
https://www.dropbox.com/sh/rw8w3u1lhdrve04/AACcu1DjWY1ZdU8pQONOhYWNa?dl=0
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
https://www.verdensmaal.org/materialer
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/verdensmaal-materialer/
SKRIFTTYPE
I er velkomne til at bruge jeres egne skrifttyper, som passer til jeres branding, men hvis jeres præferencer er at lægge jer
tæt op ad vores udtryk, så kan I her se, hvad vi bruger:
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Vi benytter skrifttype-familien Acumin Pro. I overskrifter bruger vi versionen Extracondensed Semibold eller Bold og skriver
det i versaler. I brødtekster bruger vi versionen Condensed Regular. Skrifttypen kan hentes gratis, hvis man har adobepakken. Den kan findes her: https://fonts.adobe.com/fonts/acumin
De skrifttyper, som FN benytter i deres materiale om verdensmålene, kan også benyttes og er nævnt i dette link på side
45-46: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf
FARVEKODER
Alle farvekoder på verdensmålsikonerne kan I også finde på dette link på side 75:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf
I vores generelle udtryk for Danmark for Målene bruger vi i høj grad den røde farve fra verdensmål 4 og de blå farver fra
verdensmål 16 og 17.
Når vi laver materialer til et specifikt tema, vil farven fra det primært tematiserede verdensmål blive en gennemgående
farve for dette tema.
Ved tema SUNDHED er det farven fra Verdensmål 3
Ved tema GENBRUG er det farven fra Verdensmål 12
Ved tema FØDEVARER er det farven fra Verdensmål 15
Ved tema EMBALLAGE er det farven fra Verdensmål 14
Ved tema ENERGI er det farven fra Verdensmål 7
Ved tema NATUR er det farven fra Verdensmål 13
TEKST VS. VISUALISERINGER
Hav gerne for øje ikke at overdynge med tekst. Vælg i stedet ud, så al den valgte tekst er kortfattet, relevant og gerne
meget letlæselig. I stedet vil vi opfordre til at benytte visualiseringer til at få budskabet igennem.
Teksten/budskabet må desuden meget gerne have fokus på at inspirere og skabe wauw-oplevelser frem for at løfte
pegefingre.
GODKENDELSE
Danmark for Målene skal som udgangspunkt ikke godkende jeres materialer, men stoler på, at vi har et fælles mål om et
pænt og ordentligt udtryk, og at budskabet omkring verdensmålene er vores fælles mission. Men vi vil da gerne se dem og
giver gerne lidt feedback, hvis det ønskes. I kan sende til den, I har været i dialog med eller til sara@konceptaarhus.dk.
SPØRG VED TVIVL
Hvis I bliver i tvivl om noget eller gerne vil have vores input til indholdet på materialerne, så tøv ikke med at kontakte os
jatak@danmarkformaalene.dk, men alle spørgsmål til filformater, montering, produktionstider m.m. bedes I rette direkte til
Sodemann Udstillingssystemer.
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