
Gode råd for bruk av Nelfo-merket

Nelfo-merket er vårt 

KVALITETSMERKE



INNLEDNING

MERKEMANUALENS INNHOLD

Merkemanualen inneholder råd for bruk av merket, forskjellige varianter av merket, farger og 
eksempler på hvordan merket kan brukes i forbindelse med profilering av Nelfos medlemmer. 
Manualen omhandler kun merket og ikke andre profileringselementer i Nelfos profilprogram.

TILPASSE FIRMAPROFILER

Merkemanualen er ikke ment for utforming av firmaprofiler. Den gir eksempler på hvordan 
Nelfo-merket kan tilpasses disse.

ØKT BEVISSTHET OG TILLIT

Gjennomført bruk av merket gir økt bevissthet og tillit både hos kunder og medarbeidere. 
Derfor er det viktig at manualens regler for bruk av merket følges. 

KUN FOR MEDLEMMER

Det er kun Nelfo-medlemmer som har lov til å benytte seg av Nelfo-merket. Er du i tvil om 
bruken av manualen ta kontakt med din lokalforening eller Nelfo sentralt.

Det er flere årsaker til at du bør 
bruke elinstallatørmerket:

•  Øke bransjens synlighet mot 
sluttbrukerne

•  Forsterke bransjens profil

•  Bygge tillit og troverdighet i ulike 
markeder

•  Styrke medlemmenes 
kommersielle kraft
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Når folk flest velger elinstallatør ønsker de seg en fagmann som gir trygghet for 
god faglig kompetanse, er til å stole på, kommer til avtalt tid, er ryddig og seriøs  
… kundene velger det firmaet de får størst tiltro til.

Nelfo-merket bidrar til at kundene får tiltro til ditt firma – det symboliserer trygghet 
og tillit for folk flest. 

Bruk merket – vi markedsfører det! Vis din kvalitet og seriøsitet – bli foretrukket.
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HVILKE MERKER KAN JEG BRUKE?

Medlem av Nelfo

Registrert elinstallatør Ekomnettautorisasjon

Merket uten tekst

Signaliser at du er en del av 
et seriøst fellesskap
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EKSEMPLER PÅ BRUK AV MERKET

EKSEMPEL-
BEDRIFTEN AS

1. 2.

3.

1.   Merket brukt som en del av 
firmalogo.

2.  Eksempel på fasadeskilting.  
Her er det brukt hvitt merke 
med underteksten ”registrert 
elinstallatør”. 

3.  Merket brukt på firmabil, 
med underteksten ”registrert 
elinstallatør”. 

Bruk merket – vis at 
du står for kvalitet
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4.   Web-sider

7.   Brevark. e-post, sosiale medier etc.6.  Trykksaker

EKSEMPLER PÅ BRUK AV MERKET

Velkommen til våre nye 
hjemmesider

Luptatur iorisint, omnitatur, ut et as iligenihiti 
del exerum nem rat quidem vendi occum 
nobiscimpe remperum illo doluptur, ex evelicid 
ea quisquamus quiam quam num vel eatur?

Mil id quodi utestiant ide auda nimus, sequunt 
aut volore sus, is inus aribeati nis doluptate

Info om bedriften 1
Sam quatur as rectis molorrum fugitatur 
aut dipita conesequi cusam commodi 
taest, volupta anditatas sendigenda

Info om bedriften 2
Sam quatur as rectis molorrum fugitatur 
aut dipita conesequi cusam commodi 
taest, volupta anditatas sendigenda

Info om bedriften 3
Sam quatur as rectis molorrum fugitatur 
aut dipita conesequi cusam commodi 
taest, volupta anditatas sendigenda

Info om bedriften 4
Sam quatur as rectis molorrum fugitatur 
aut dipita conesequi cusam commodi 
taest, volupta anditatas sendigenda

Bedriften as
Elektroveien 1000
0000 Oslo

Ola Normann

Hei 

Lenihillia doleces nonecte nobitem corem nonsendi temo blam facita ipsam laborae dolupta con comnis 
as aut vit labor re nos doluptas maximenditae sunt lantur, simet laccus aces sandi omnis secabore nos 
audaecum qui tem accum et faccus mi, idel es apitatur sed ullaut quam harum apediti sit ulla saerspedicae 
comnihi litium aliae. Ibuscil itatur simus autendit pore pro minum quidicil maio. 

Aximin remporia volorer enditem pedion esequiae omniti quisque cus anis in rem apelic torestia pro 
beatiore, ni tem as aut eum excera doluptatem ipsa sit, qui sed quid est magnatiate pediore pelent et velit 
eaqui consequ odicime solor senimin reprepra sincia solorrum audae eum veles esequam erectendae nis 
erum doluptatque venis mil et es ari aut eium volum iur alitio et qui cum ex estrum qui cus.

As qui conet omnis voloria explia nimagna tionsequaeri ullupturest, cum faccab iliquossit in preperf 
ercimentis eum dolor amus, cusam ium nimet, odictas aut et que consequi quatemped mo eos 
quiberibusam asperunt.

Ligent ilis acea assimin ctatios velibus sunt eum verspedio. Obitatione nonsequam evelleces comnistis 
sitati beaquos dolor simus, cuptaqu idisit, vera que lis pere re nullanto ma quidit voloraecepta nos 
inveligent faccum arcitas sinvel inctatur restius, essit, accus ne dus aped qui officid qui odi doloreium ium 
quaes qui dolorion necto quatquid eos eos voluptatur minit lam, volorep rovitatusa.

Volorem istrum quaecum sed quatis animpos alitatur, voluptiatum di alias que ellaut maximagname 
eliciliquat as simperumquam rae cuptur acerciatis debit quos sendis aut quis rendis ulloris cienecum 
faccabor molupta aceat.
Dam ium, quodi nobitis earcidiciur repudiciis molor at vendipi endici anditiusam, simus et ullorrovid

Vennlig hilsen

Fornavn Etternavn
Tittel 

5.  Klær
Se merket – føl trygghet
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VELG MERKE UT FRA BAKGRUNNEN

Merkene som brukes på hvit bakgrunn

Det blå merket med grå vinger er hovedmerket og skal benyttes så sant det lar seg gjøre. 

Merkene som brukes på lys bakgrunn

Merket som brukes på mørk bakgrunn

7



PMS ELLER CMYK?.... OG LITT OM EPS-FILER

PMS CMYK

Pantone Matching System (PMS)
Pantone er verdens ledende på 
fargekommunikasjon og har et 
standardisert system for å sikre 
korrekt gjengivelse av farger 
gjennom alle ledd i en prosess. 
Et PMS-nummer er «adressen» 
til en spesifikk farge i Pantones 
fargesystem. Dette systemet gir 
korrekt fargegjengivelse.

CMYK
CMYK står for Cyan, Magenta, 
Yellow og Key (svart) – alle 
benevnelser på fargene som 
benyttes i prosesstrykking, eller 
4-fargers trykk. Disse fire fargene 
kan sammen gjengi tusenvis av 
farger.

Bruksområder:
• Brevark
• Visittkort
• Skiltdesign
• Bildekor

Blått merke:
Pantone Refleks Blå

Grå vinger:
Pantone 877 (sølv)

Blått merke:
cmyk: 100-72-0-6

Grå vinger:
cmyk: 0-o-o-40

Skal du ha laget trykksaker, bildekor eller skilt er det eps-filen som skal leveres trykkeriet. Alle logoer 
med blått har eps-filer med cmyk- og pms-versjon.  Er du usikker på om du skal bruke cmyk eller pms 
kan du sende begge filene til trykkeriet. De vet hva som skal brukes.

Bruksområder:
•  Brosjyrer og 

lignende som 
skal trykkes 
på papir.

EPS-FILER
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NEDLASTING AV MERKENE

Merkene lastes ned fra Nelfos 
hjemmesider – www.nelfo.no.

Du kan laste ned de mest brukte 
merkene enkeltvis. 

For å få tilgang på alle versjonene 
av merkene laster du ned en zip-fil 
som heter ”alle logoer.zip”.  Disse må 
pakkes opp på din maskin.

Er det noe du lurer på kan du ta 
kontakt med Nelfo sentralt.
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NAVNET PÅ DE ULIKE FILENE

installatørmerket ekomnettautorisasjon

INSTALLATØRMERKET EKOMNETTAUTORISASJONREGISTRERT ELINSTALLATØR

registrert elinstallatør

installatørmerket  
sort med grå vinger

ekomnettautorisasjon  
sort med grå vinger

registrert elinstallatør  
sort med grå vinger

installatørmerket  
blå vinger

ekomnettautorisasjon  
blå vinger

registrert elinstallatør  
blå vinger

installatørmerket  
sort

ekomnettautorisasjon  
sort

registrert elinstallatør  
sort

installatørmerket  
hvit

ekomnettautorisasjon  
hvit

registrert elinstallatør  
hvit

Merkene finnes i følgende filformater: eps, jpg og png
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MEDLEM AV NELFO

medlem av nelfo

medlem av nelfo
sort med grå vinger

medlem av nelfo  
blå vinger

medlem av nelfo  
sort

medlem av nelfo 
hvit
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Nelfo – en landsforening i NHO 
Fridtjof Nansens vei 17  |  Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo  

T: 23 08 77 01  |  iso@nelfo.no  |  www.nelfo.no


