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Indledning
Grafisk sammenhæng

Europa-Parlamentets EPP-Gruppes grafiske charter har til formål at definere
grafisk sammenhæng i alle kommunikationsværktøjer (online, print og gadgets) for at sikre en klar visuel identitet. Gruppens grafiske retningslinjer er
bragt i overensstemmelse med Det Europæiske Folkepartis (EPP’s) visuelle
identitet.
Disse stilretningslinjer vil definere:
• logoet: dets farver, dets placering, dets proportioner, dets forskellige
sprogudgaver, dets variationer på hvide og farvede baggrunde, dets anvendelse kombineret med andre logoer osv;
• de anvendte skrifttyper;
• de forskellige farvepaletter til forskellige typer informationsmateriale;
• principperne for valget af billeder og illustrationer.
Disse stilretningslinjer skal være så forståelige som muligt og sigter mod den
bredest mulige vifte af kontekster, hvor regler om brugen af grafikker finder
anvendelse, men skal samtidig sikre tilstrækkeligt manøvrerum til at kunne
udvikle sig med tiden og rumme de mange forskellige kommunikationsværktøjer, som EPP-Gruppen udvikler.
Disse stilretningslinjer er et referenceværk for designere og trykkere, der arbejder sammen med EPP-Gruppen. De skal også danne grundlag for “skabeloner”,
der udarbejdes til de forskellige nyhedsbreve, som udgives i EPP-Gruppen.
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Indledning
En fælles identitet

Retningslinjer – fastholdelse af en fælles identitet i alle meddelelser og
betydningen af at respektere denne.
Dette dokument giver en oversigt over:
1. Hvem vi er
Hvad der gør os unikke, hvad vi ser som muligheder, hvordan vi arbejder, og
hvorfor det er vigtigt.
2. Oplysninger om vores brands elementer
Bliv fortrolig med de elementer i brandet, som vi anvender til at differentiere
os fra andre politiske familier og skabe en forbindelse med vores publikum.
3. Opfyldelse af kommunikationsbehov
Brug disse elementer i brandet til effektivt at skabe og håndtere anvendelser
af brandet i hele organisationen.
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Indledning
Et fælles logo

Et fælles logo for den politiske EPP-familie
Det Europæiske Folkeparti er en politisk familie med en rig og magtfuld fortid og
nutid. EPP-Gruppen er bragt tættere sammen af dens medlemmer, den fælles
historie og de fælles udfordringer og består i dag af forskellige organisationer,
der afspejler Gruppens forskelligartede natur. Disse organisationer har i løbet
af de seneste årtier kommunikeret ved hjælp af forskellige logoer, skrifttyper
og visuelle symboler.
I dag arbejder de forskellige dele i EPP’s økosystem sammen på en lang række
områder, og de ønsker at vise denne enhed visuelt, ved at de to hovedorganer,
nemlig partiet og gruppen, anvender et fælles logo. Dette er afgørende for at
fremme enheden og sammenhængen i EPP som en samlet alliance og vil give
offentligheden mulighed for at genkende EPP som en forenet organisation
med fælles målsætninger og ideer. Dette er et vigtigt skridt i retning af at gøre
EPP til et magtfuldt og forståeligt brand.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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Vores brands stemme
Tilgængelig
• Henvend dig direkte til publikum ved at anvende pronomener, når det
er hensigtsmæssigt.
• Brug aktiv form med en varm og menneskelig tone for at fortælle en
historie og indgå i meningsfulde samtaler.
• Vær præcis og fokuser på den overordnede ide i overskrifter og de
underordnede punkter i brødteksten.

• Undlad en overdreven brug af politisk jargon – hvis den er nødvendig, så sørg
for en passende kontekst for at sikre forståelsen.
• Undlad at gøre din hovedpointe uklar.
• Undlad at blive opfattet som uprofessionel eller for følsom, men vis alligevel,
hvem du er.

Optimistisk & medmenneskelig
• Ved at anvende den aktive form bliver din tekst mere forståelig og kortfattet.
• Aktiv form: Partiet blev større.
• Passiv form: Partiets størrelse blev forøget.
• Vær menneskelig og omsorgsfuld med hensyn til, hvordan du opbygger dine
sætninger, og hvordan du griber dit emne an.
• Skriv direkte til borgerne ved at anvende anden person (“du”) i stedet for
tredje person (“de”), når det er muligt.

• Undlad at bagatellisere de udfordringer, som europæiske borgere står over for.
• Undlad at anvende for mange adverbier eller forstærkende ord såsom “meget”
eller “virkelig”.
• Undlad at skabe anstrengt entusiasme med unødvendige adjektiver eller
udråbstegn.

Samarbejdsvillig
• Hav et bredt perspektiv og fokuser på det overordnede billede og forstå samtidig,
at der bliver kommunikeret til et bredt publikum.
• Vær opmærksom på, at vi i EPP tror på mennesker og på at finde fælles løsninger.
• Anvend pronomener såsom “vi” og “os”.
• Anvend et sprog, som er intuitivt og alligevel direkte.

• Undlad at præke for eller tale ned til dit publikum.
• Undlad at formode, at alle forstår eller er enige med dine meddelelser.
• Skriv udelukkende med EU-boblen in mente, eftersom al form for
kommunikation bør være så inklusiv som muligt.
• Undlad at afvige fra din meddelelses mål eller emne.
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Styrke gennem konsekvens
Forskellige elementer i brandet kan anvendes i EPP-Gruppen
for at opbygge et konsekvent brand og styrke vores identitet.

Logo

Farvepalet

Underrubrik
i Europa-Parlamentet

Typografi

Mønster

Grafisk element
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Visuel identitet
EPP-Gruppens logo

OR

1

Logoets
minimumsstørrelse:

12 mm

1

Glyfs minimumsstørrelse:

Logoets sikkerhedsområde
(frit område):

2

16 px
På websteder

Som et grafisk element på tryk

OR

Glyf: Anvend den som et dekorativt element eller som et ikon (sociale medier,
favoritikon osv.) og udelukkende på en baggrund med EPP-blå eller EPP-mønster.

Frit område

Anvendelse af virksomhedens juridiske navn

Der bør være et frit minimumsområde omkring
logoet, således at det er adskilt fra andre grafiske designelementer. Dette beskyttede område
bevarer logoets læsbarhed og visuelle indvirkning.

I forbindelse med henvisninger til EPP-Gruppen er det vigtigt at skrive
EPP med store bogstaver og Gruppen med stort begyndelsesbogstav.

Den standard, der gælder for et frit minimumsområde på alle sider af logoet, svarer til højden på
bogstavet “e” i EPP.
Mindstemål

30 mm
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Logotype, der skal anvendes, når det er muligt

OR

Logoet er blevet designet, således at det kan læses
i de fleste størrelser. I forbindelse med tilpasningen
til mindre størrelser er det imidlertid vigtigt at tage
hensyn til de tilgængelige læsbarhedsbegrænsninger.

© Copyright XXXX-2015 EPP-Gruppen. Alle rettigheder forbeholdt.
Anvendelse af EPP-Gruppen
Undlad at anvende udelukkende store bogstaver eller små bogstaver
i hele virksomhedsnavnet.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP-Gruppen.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP-GRUPPEN.
Lorem ipsum dolor sit amet epp-gruppen.
Når navnet anvendes i et link (eppgroup.eu), skal der udelukkende
anvendes små bogstaver.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Visuel identitet
Logovariationer

Skal anvendes på en hvid baggrund,
en ren grå baggrund og billeder.

Én Pantonefarve: 3015 C

Det hvide logo bør udelukkende anvendes
på EPP-blå, EPP-mønsteret og billeder.
Monokrom
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Visuel identitet
Ukorrekt anvendelse af logoet

Undlad at ændre placeringen af
logoets forskellige elementer.

Undlad at dreje eller at forsøge at gøre
logoet tredimensionelt på nogen måde.

Undlad at ændre logoets farve.

Undlad at anvende effekter.

group
Undlad at rotere logoet.

Undlad at fjerne “EPP”.

Undlad at ændre skrifttypen.

NB: Bemærk venligst at logoet kan downloades i forskellige versioner
(farver og sprog). Hvis du ønsker at anvende logoet på et andet sprog, skal
du anvende nedenstående link for at downloade den version, du har brug
for. Vær venlig ikke at ændre logoet og brug det i den form, du modtager det.
www.eppgroup.eu/logos
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Visuel identitet
EPP-logoet sidestillet med andre logoer

Sidestillet med andre logoer:
Selv om det er rigtigt, at der er tre varianter af logoet, og at dets
dimensioner ændrer sig proportionelt fra ét sprog til et andet, må det
ikke være mindre end de andre logoer omkring det.

Undtagelser:
Såfremt EPP-Gruppens logo skal anvendes på en tredjeparts websted
eller skal trykkes blandt andre logoer, kan farven på det enkle sorte logo
ændres til en lavere opacitet.
Dette er et sjældent eksempel på en situation, hvor det er tilladt at give
EPP-logoet en ny farve for at matche de andre partneres logoer.
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Visuel identitet
Logoets sprogvariationer

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

EPP-Gruppens logo findes på 23 forskellige sprog.
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
Download dem her: www.eppgroup.eu/logos
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Visuel identitet
EPP TV

Download dem her: www.eppgroup.eu/logos
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Visuel identitet
Palet for primærfarver

RGB-værdier

CMYK-værdier

Pantone-værdier

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

EPP-gul
R251 G176 B52
#FBB034

EPP-gul
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

EPP-blå
R1 G85 B160
#0155A0

EPP-blå
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

EPP-gul
Pantone 1365 C

EPP-blå
Pantone 3015 C

Med henblik på at fastholde farvekonstansen på alle medier er der udarbejdet
specifikationer for formaterne PANTONE®, CMYK, RGB og HTML. Det anbefales
kraftigt at kontrollere printeren for at sikre en korrekt farvegengivelse.
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Visuel identitet
Farveforløb

RGB-værdier

CMYK-værdier

Graduering

Sekundærfarve

Sekundærfarve
R255 G230 B0
#FFE600
EPP-gul
R251 G176 B52
#FBB034

Sekundærfarve
C3 M4 Y91 K0

Vinkel: -60°
Forløbsskyder: 30%

EPP-gul
C0 M36 Y84 K0
EPP-gul

Sekundærfarve
Sekundærfarve
R54 G154 B157
#369A9D

Sekundærfarve
C74 M19 Y39 K3

EPP-blå
R1 G85 B160
#0155A0

EPP-blå
C96 M66 Y3 K0

Vinkel: -60°
Forløbsskyder: 30%

EPP-blå

NB: Alle farvenavne og farveværdier fra de gamle
selskabsidentitetsmaterialer er ikke længere gyldige
og bør ikke anvendes fremover.
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Visuel identitet
EPP-Gruppens tjenester og farver

Tjenester

RGB-værdier

CMYK-værdier

Farve til generel brug i forbindelse med EPP-Gruppen

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Formandskabets farve

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Tjenesten for Parlamentets arbejde

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Tjenesten for udvalget for eksterne politikker

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Tjenesten for forbindelser med de nationale
parlamenter

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Enheden for middelhavspolitik og dialog mellem forskellige
trosretninger samt interkulturelle aktiviteter

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Presse- og Kommunikationstjenesten

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

Det Europæiske Folkeparti*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Intern organisation Afholdelse af eksterne møder

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Afdelingen for arrangementer og eksterne møder*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Intern organisation

R90 G75 B152
#5A4B98

11

C77 M77 Y1 K0

11

* Disse farver har ikke forbindelse med tjenester.
NB: Alle farvenavne og farveværdier fra det gamle grafiske
charter er ikke længere gyldige og bør ikke anvendes fremover.
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Visuel identitet
Typografi

Primær skrifttype – PF Beau Sans Pro –
Overskrifter

Overskrift
Underoverskrift
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Overskrift
Underoverskrift
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold
PF Beau Sans Pro dækker en lang række sprog,
idet den samler tre store alfabeter, dvs. latin,
græsk og kyrillisk, i én skrifttype. Denne skrifttype
anbefales fuldt ud for overskrifter.

Sekundær skrifttype – Garamond – Brødtekst på tryk

Garamond Regular

Garamond Italic
Garamond Bold
Ligesom alle “Old Style”-designs er variationer i skrifttykkelsen
indskrænket på en måde, der ligner håndskrift, hvilket
skaber et design, som virker organisk og upyntet.
Selv om der ikke findes afgørende dokumentation fra
læsbarhedsundersøgelser, anses Garamond for at være blandt
de lettest læselige serif-skrifttyper, når den er trykt på papir.

Primær skrifttype – Open Sans –
Webanvendelse – Brødtekst – Underoverskrifter

Open Sans Light

Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic
Open Sans understøtter i øjeblikket en lang
række sprog, der anvender de latinske bogstaver.
Den ikke-kursive skrifttype understøtter både
moderne og polytonisk græsk og glyfdækning for
udvidet kyrillisk.

Sekundær skrifttype – Trebuchet MS –
PowerPoint, Word-dokumenter og nyhedsbreve

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
Formålet med den sekundære skrifttype er at opretholde
kontinuitet i alle former for dokumenter. Nogle gange er
det i dokumenter som Word eller PowerPoint nemmere at
bruge en sikker skrifttype (den samme skrifttype vises på alle
computere).
Trebuchet MS er knyttet til Windows 2000/XP og er også
medtaget i IE’s skrifttypepakke (og knyttet til andre MSapplikationer) og er således almindelig udbredt i Windows
98-systemer.
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Visuel identitet
EPP-Gruppens mønster

EPP-Gruppens mønster
EPP-Gruppens mønster er vektorbaseret og kan forstørres
efter behov. Det anvendes almindeligvis i forbindelse med
arrangementer, forskellige typer af roll-up-bannere, talerstole,
bannere med forgrundsbelysning, netbannere, presenning med
baggrundsbelysning osv.

Det bør altid anvendes “langs” med EPPlogoet med den hvide skrifttype.

Liggende

Stående

Vær forsigtig med mønsteret, idet det ikke må ikke strækkes.
Hvis du skal bruge det, bør du beskære offset-delen.
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Visuel identitet
Baggrundsbilleder

Overskrift

Overskrift

Underoverskrift

Anvendelsen af et baggrundsbillede kan give mulighed for
fremhævelse af emnet og føjer fylde/struktur til tomme sider. Af
hensyn til klarhed og homogenitet bør et billede ikke blot placeres
i baggrunden, selv om dets opacitet er reduceret.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Billedet vil give det bedste resultat, hvis du anvender en farve
over det, jf. det angivne eksempel. I det første eksempel øger vi
med henblik på at bevare læsbarheden kontrasten ved at lægge
en mørkere farve fra EPP-Gruppens farvepalet med en opacitet på
85 % over billedet og ved at anvende en hvid skrifttype. I det andet
eksempel anvender vi en lysere farve med en mørkere skrifttype.

Underoverskrift

Det er også muligt at sløre billedet for at forbedre læsbarheden.

Overskrift

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Overskrift

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Underoverskrift

Underoverskrift

Underoverskrift

I forbindelse med en tung brødtekst anbefaler vi at undlade at
anvende baggrundsbilleder, eftersom disse kan være særdeles
trættende for læsere.

Underoverskrift
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Visuel identitet
Sociale medier

EPP-Gruppens topbanner på de sociale medier
Undlad at anvende for mange oplysninger i topbanneret og forsøg at gøre det
simpelt.Det anbefales at undersøge de seneste størrelser for og sikre områder i den
sociale medieplatform, du benytter. Anvend logoet eller tilføj et særligt #hashtag.

EPP-Gruppens profilbillede på de sociale medier
Anvend glyfikonet på en EPP-blå baggrund.

Anvendelse af de sociale medier i forbindelse med EPP-Gruppens meddelelser
Anvend altid ikonerne for de sociale medier i én farve, enten hvid eller EPP-blå.

Gennemsigtigt område
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Visuel identitet
Glyf på websteder/favoritikoner

Gennemsigtigt område

Sikkerhedsområde for glyffer:
For ikoner bør der være et lille sikkerhedsområde
mellem glyffen og kanterne.
32px

For 32px- og 16px-favoritikoner bør der ikke
være noget område.

16px

64px
128px

Glyffens baggrundsfarve for ikoner:
Ikonets baggrund bør altid være EPP-blå.
Undtagelse for 16px-favoritikonet:

32px

Af læsbarhedsårsager bør glyffen være placeret på
en hvid baggrund.

16px

64px
128px

Gennemsigtigt område

32px

16px

64px
128px
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Visuel identitet
Grafisk element

Logohjertet som et grafisk element
Mens en eksklusionszone skal respekteres for logoet, er der
kun én regel, når logoet bruges som et grafisk element: Ingen
forvridning af logoet (strækning, overskrivning, ændring af
perspektiv) eller rotation, således at det altid kan identificeres.
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