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Gråsten Branding
Værktøjskasse & Visuel identitet
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Dit eget
lille
kongerige

Indledning

Et fælles Gråsten-brand
skaber styrke og sammenhængskraft
I Gråsten har vi alle forudsætninger for at indtage en plads i superligaen for danske turistdestinationer og for at fortsætte den positive
tilvækst af mennesker, der bosætter sig netop her.
Som en del af vores brandingstrategi har vi skabt en fælles identitet
og visuel rød tråd, der binder os sammen til et hele. For Gråsten skal
være synlig og sammenhængende, uanset hvem af os, der kommunikerer og hvordan.
Værktøjskassen sikrer, at vi gang på gang kan fortælle den samme
historie om vores unikke område og alle de muligheder, det byder
på. Når vi hver især bruger designpakkens elementer, skaber vi
sammen noget, der er større og stærkere, end vi hver især er. Så brug
bare løs. Sammensæt Gråsten-elementerne med dine egne. Lad dig
inspirere og gå på opdagelse i mulighederne.
Rigtig god fornøjelse.
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Kernefortælling
Gråsten – dit eget lille kongerige
Der findes de steder, der ikke kun er fysiske
steder, men også en måde at leve sit liv på. Du
behøver ikke være der længe, før du fornemmer en særlig stemning af varme, åbenhed
og nærhed. Af noget, der på én gang er nyt
og velkendt. Det er den slags steder, hvor du
næsten instinktivt fornemmer, at her kan du
leve præcis det liv, du ønsker. Et sted hvor
menneskerne, mentaliteten og mulighederne åbner dørene for dig. Sådan er det med
Gråsten.
I Gråsten mødes den sønderjyske charme og
slotsbyens romantik med pulsen fra de kontinentale storbyer, der ligger et stenkast herfra.
Her smelter dynamikken fra de førende og
nytænkende virksomheder sammen med den
landlige idyl, den storslåede natur og det trygge og nære fælleskab. I Gråstens smeltedigel
forenes ingredienser som et nationalæble, et
kongeligt sommerresidens og grænselandets
særlige historie og traditioner med globalt
udsyn, virkelyst og et moderne liv, der her får
rod, sjæl og dybde.
Måske er det derfor, at Gråsten i århundreder
har tiltrukket såvel kongelige som kunstnere
og kreative sjæle. For her er både plads til at
tænke store tanker, til det nære og vedkommende, og måske først og fremmest til at være
sig selv. Her er plads til dit eget lille kongerige.

Hvor og hvordan dit private palads skal
formes, vælger du helt selv. Måske skal det
være i en økolandsby, i et lille lokalsamfund
eller midt i den større bys bankende hjerte?
Foretrækker du bylejlighed ved havnen, en
smuk gammel patriciervilla eller et nedlagt
landbrug midt i den betagende natur? Eller vil
du mon hellere bygge dit helt eget drømmehus
lige der, hvor omgivelserne passer bedst til
dig?
Uanset hvilken boligform du vælger, er du i
Gråsten tæt på alting.
Den centrale beliggenhed giver dig f.eks.
adgang til globale industrigiganter, et supersygehus, tunge vidensvirksomheder og hele
uddannelsespaletten fra ABC til ph.d. Tyske
skoler og børnehaver trives side om side med
friskoler, folkeskoler og højskoler. Skolevejen
er tryg og aldrig lang.
I fritiden venter hundredevis af foreninger
med tilbud om alt fra sport og sejlads over
teater og tango til kunstskole og klassisk
musik. Du er tæt på det hele – uanset om det
er for sjov, for hyggen eller for alvor. Vi har
aktive og ambitiøse foreninger på ethvert
niveau, og går du rundt med en verdensmester
i maven, gør det bestemt ikke noget. For i
Gråsten mener vi, at ingen tager skade af lidt
verdensmestermentalitet.

I Gråsten er du også tæt på naturen – faktisk
er du midt i den. For den lange kyststrækning
langs Flensborg Fjord, det skovklædte landskab, der stadig er præget af bakker og søer
skabt i istiden, samt de åbne enge og vidder
er alt sammen en del af dit eget lille kongerige.
Som forstad til byer som Flensborg, Sønderborg og Aabenraa, og med storbyer som
Berlin, Kiel og Hamborg inden for få timers
rækkevidde, er du i Gråsten selvsagt tæt på
alt, hvad hjertet begærer af koncerter, kunst
og kultur. Men også det helt nære rummer
utallige oplevelser, når du f.eks. vandrer i
gendarmernes fodspor på den smukke gendarmsti, går på opdagelse i de dybe skove
eller træder ind i slotshavens magiske verden.
Og så er der selvfølgelig alle de stolte traditioner og festligheder, som vi i Gråsten særligt
værner om – som når vi holder æblesejlads på
fjorden, pynter byen til den årlige æblefestival,
får besøg af hundredevis af gamle modeller
til oldtimerløb eller holder middelalderens
ringriddertradition i hævd.
Uanset om du har kig på vores område,
fordi et spændende job og de gode karrieremuligheder trækker, boligdrømmen skal
realiseres, eller du længes efter luft under
vingerne og lidt mere højde til loftet, så bare
kom forbi – vi står naturligvis klar med en
velkomst, der er en konge værdig.
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Tilflytter kernefortælling
Gråsten – dit eget lille kongerige
I Gråsten mødes slotsbyens romantik og
sønderjysk charme med pulsen fra de
kontinentale storbyer, der ligger et stenkast
herfra. Her smelter dynamikken fra førende
og nytænkende virksomheder sammen med
landligt idyl, storslået natur og trygt og nært
fælleskab.
I Gråsten er der plads til at leve præcis det
liv, du ønsker. Måske skal det være i en
økolandsby, i et lille lokalsamfund eller midt i
den større bys bankende hjerte? Eller måske
foretrækker du en bylejlighed ved havnen, en
smuk gammel patriciervilla eller et nedlagt
landbrug midt i den betagende natur?
Uanset hvilken boligform du vælger, er du i
Gråsten tæt på alting.

Den centrale beliggenhed giver dig adgang
til globale industrigiganter, et supersygehus,
tunge vidensvirksomheder og hele uddannelsespaletten fra ABC til ph.d. I fritiden
venter hundredevis af foreninger med tilbud
om alt fra sport og sejlads over teater og
tango til kunstskole og klassisk musik. Som
forstad til byer som Flensborg, Sønderborg og
Aabenraa, og med storbyer som Berlin, Kiel og
Hamborg inden for få timers rækkevidde, er
du i Gråsten tæt på alt, hvad hjertet begærer
af koncerter, kunst og kultur. Du er også tæt
på naturen, for den lange kyststrækning langs
Flensborg Fjord, det skovklædte landskab
samt de åbne enge og vidder bliver i Gråsten
alt sammen en del af dit eget lille kongerige.
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Turist kernefortælling
Gråsten – dit eget lille kongerige
I Gråsten mødes den sønderjyske charme og
slotsbyens romantik med pulsen fra de kontinentale storbyer, der ligger et stenkast herfra.
Her smelter grænselandets dynamik og kultur
sammen med landlig idyl og storslået natur.
I Gråstens forenes kostbar kulturarv som et
nationalæble, et kongeligt sommerresidens
og grænselandets særlige historie med globalt
udsyn, virkelyst og et moderne liv, der her
får rod, sjæl og dybde. Måske er det derfor,
at Gråsten i århundreder har tiltrukket såvel
kongelige som kunstnere og kreative sjæle.
For her er både plads til at tænke store tanker,
til det nære og vedkommende og til at være
sig selv. Her er plads til dit eget lille kongerige.

Gråsten byder på utallige oplevelser, når du
f.eks. vandrer i gendarmernes fodspor på
den smukke gendarmsti, går på opdagelse i
de dybe skove eller træder ind i slotshavens
magiske verden. Eller oplev alle de stolte
traditioner og festligheder, som vi i Gråsten
særligt værner om – som når vi holder
æblesejlads på fjorden, pynter byen til den
årlige æblefestival, får besøg af hundredevis
af gamle modeller til oldtimerløb eller holder
middelalderens ringriddertradition i hævd. Du
vil ikke være her længe, før du fornemmer en
særlig stemning af varme, åbenhed og nærhed
– og vi står naturligvis klar med en velkomst,
der er en konge værdig.
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Den ultrakorte kernefortælling - 3 versioner
Gråsten – dit eget lille kongerige

1.

2.

3.

I Gråsten står vi klar med en velkomst, der
er en konge værdig. For selvom vi allerede er
hjemsted for et nationalæble, en kongelig køkkenhave og et royalt sommerresidens, har vi
også plads til dig og dit eget lille kongerige.

I Gråsten står vi klar med en velkomst, der er
en konge værdig. Her er både plads til at tænke store tanker, til det nære og vedkommende
og til at være sig selv. Her er plads til dit eget
lille kongerige.

I Gråsten mødes slotsbyens romantik og
sønderjysk charme med pulsen fra de kontinentale storbyer, der ligger et stenkast herfra.
Du er i dit eget lille kongerige – i hjertet af
Grænselandet, hvor dynamikken fra de førende og nytænkende virksomheder smelter
sammen med storslået natur, nært fællesskab
og enestående kulturarv.
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Logo-inspiration

Grav
Grås
Grey

Gråsten skal have sit helt eget logo,
men der er en række af vores kernesamarbejdspartnere, som vi gerne vil
signalere et slægtskab til.
Det gælder ikke mindst Gråsten Æblefestival, hvis smukke logo med æblet,
der omkranser slots-silhuetten.
Og da turismen er et af vores store
fokusområder, vil vi også gerne vise
slægtskabet til VisitDanmark (hjertet
med flaget) og Destination Sønderjylland (mojn-hjertet).
Hjertet, æblet og slottet er derfor
byggestenene i Gråstens nye logo.

GRÅSTEN

GRÅSTEN
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Logoet
Et hjerteformet æble centreret i en
cirkel, der krones af slottets silhuet.
Et lille kongerige placeret på kloden.
Et lille trygt samfund med hjertevarme og et strejf af den glans, som
slottet kaster over alle, der lever,
arbejder og ferierer her.
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Primært logo i rødt

Sekundære logoer i
farver fra palletten

Logo + Pay-off
Gråsten-logoet anvendes primært
med pay-off nedenunder.
Primærfarven er rød, men logoet
kan anvendes i alle farverne fra
palletten.
Logovarianter er tilgængelige på
http://graastenforum.dk/designmanual/
Til print:
Graasten_logo_rød.ai
Graasten_logo_grøn.ai
Graasten_logo_blå.ai
Graasten_logo_grå.ai
Graasten_logo_lyserød.ai
Graasten_logo_sort.ai
Graasten_logo_negativ.ai
Graasten_logo_rød_Pantone704.ai
Graasten_logo_blå_Pantone654.ai
Graasten_logo_lyserød_Pantone189.ai
Graasten_logo_grøn_Pantone3308.ai
Graasten_logo_grå_Pantone427.ai

Digital:
Graasten_logo_rød.gif
Graasten_logo_rød.jpg
Graasten_logo_rød.png
Graasten_logo_grøn.gif
Graasten_logo_grøn.jpg
Graasten_logo_grøn.png
Graasten_logo_blå.gif
Graasten_logo_blå.jpg
Graasten_logo_blå.png
Graasten_logo_grå.gif
Graasten_logo_grå.jpg
Graasten_logo_grå.png
Graasten_logo_sort.gif
Graasten_logo_sort.jpg
Graasten_logo_sort.png
Graasten_logo_hvid.gif
Graasten_logo_hvid.png
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Pay-off nr. 2
Gråsten har også fået en sekundær
payoff: “Det er konge”.
Brug den i jeres egen markedsføring
- se eksempler på side 20-25.
Logoerne er tilgængelige på
http://graastenforum.dk/designmanual/

Til print:
Det_er_Konge_logo_rød.ai
Det_er_Konge_logo_sort.ai
Det_er_Konge_logo_negativ.ai
Det_er_Konge_logo_rød_Pantone704.ai

Digital:
Det_er_Konge_logo_rød.gif
Det_er_Konge_logo_rød.jpg
Det_er_Konge_logo_rød.png
Det_er_Konge_logo_sort.gif
Det_er_Konge_logo_sort.jpg
Det_er_Konge_logo_sortpng
Det_er_Konge_logo_hvid.gif
Det_er_Konge_logo_hvid.png
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Typografi
At benytte sammen skrifttyper er
afgørende for, at vi kan skabe en
stærk, ensartet visuel identitet.
Når vi bruger samme skrifttyper
i trykt, imageskabende materiale
som f.eks. brochurer, annoncer,
posters, skilte og invitationer,
skaber vi en fælles rød tråd på
tværs af materialer og budskaber.
Der er valgt to primær fonte.
Atletico og ITC Century.

Fonte er tilgængelige på
http://graastenforum.dk/designmanual/

Atletico Light

ABCDefghijk1234.,&%!?
Atletico Medium

ABCDefghijk1234.,&%!?
ITC Century Book Italic

ABCDefghijk1234.,&%!?
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Gråsten Grøn
PANTONE 3308

Gråsten farver
Gråsten farver er kongelige farver
tilført et strejf af æble

CMYK
96% Cyan
20% Magenta
65% Yellow
67% Black
Gråsten Rød
PANTONE 704

Gråsten Grågrøn
PANTONE 427

CMYK
16% Cyan
100% Magenta
90% Yellow
20% Black

CMYK
5% Cyan
0% Magenta
8% Yellow
8% Black

Gråsten Lyserød
PANTONE 189

Gråsten Blå
PANTONE 654

CMYK
0% Cyan
35% Magenta
15% Yellow
0% Black

CMYK
100% Cyan
58% Magenta
10% Yellow
55% Black
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Grafiske elementer
og smukke fotos
Det bærende visuelle element i
markedsføringsmaterialer for Gråsten,
er logo-formen anvendt som billedramme. Æblehjertet står som en tynd
hvid streg i billedet.
Se anvendelseseksempler på de næste
sider.

Fotograf Søren Gülck har lavet
en pakke af smukke Gråsten-fotos,
som frit må anvendes i artikler eller
egen markedsføring om Gråsten.
Fotos er tilgængelige til download her:
http://graastenforum.dk/designmanual/
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Postkort med forskellige Gråstenmotiver ligger som trykklare filer i
værktøjskassen.
I er velkomne til at tilføje egen tekst
og logo på bagsiden og få det trykt.

Pris-eksempler fra Toptryk tlf. 74 65 01 01
pr. december 2017:
Produkt:
Format:
Medie:
Farver:

di

graastenforum.dk

Dit eget lille
kongerige

Det er konge!

I Gråsten ser vi quo cum alici occus
reprati orerum quam, nonsequos ser
ferios et voluptae consendae.
Dit eget lille kongerige
Nem aut quatia am facest veliquis
ditat quundus voluptate enditem etur.
Natem faces et asimolorum qui omnihillen
da volupit quibusam quis dent libus
vero con essiminvel excesti orehendis
doluptiatur acil is sime receptat.

di
k
t lille ongeri
ge
ge
te

Alle beløb er ex. moms

Natem faces et asimolorum qui omnihillen
da volupit quibusam quis dent libus
vero con essiminvel excesti orehendis
doluptiatur acil is sime receptat.

konge
rig
e

kr. 328,kr. 447,kr. 841,kr. 1291,-

Dit eget lille
kongerige
I Gråsten ser vi quo cum alici occus
reprati orerum quam, nonsequos ser
ferios et voluptae consendae.
Dit eget lille kongerige
Nem aut quatia am facest veliquis
ditat quundus voluptate enditem etur.
t lille
ge
te

250 stk.
500 stk.
1000 stk.
5000 stk.

Postkort
A6 (105 x 148 mm)
260g Chromokarton
4+4 (farvetryk på begge sider)

graastenforum.dk

Det er konge!
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1 sp = 41 mm

Dit eget lille kongerige

2 sp = 86 mm
di

Dit eget lille kongerige

Det=er131
konge!
3 sp
mm

di

Grasten dit eget lille kongerige

lille kongerige
4 spDit
=eget
176
mm
Det
er konge!

di

k
t lille ongeri
ge
ge
te

Filerne kan hentes her:
http://graastenforum.dk/designmanual/

Grasten dit eget lille kongerige

k
t lille ongeri
ge
ge
te

Se anvendelseseksempler på
næste side

k
t lille ongeri
ge
ge
te

Vignetter til egen
annonce eller plakat

Grasten dit eget lille kongerige

er konge!
5 sp Det
=Dit221
mm
eget lille kongerige

di
k
t lille ongeri
ge
ge
te

Grasten dit eget lille kongerige

6 sp =Dit266
mm
eget lille
kongerige
Det er konge!

di

k
t lille ongeri
ge
ge
te

Grasten dit eget lille kongerige

eget mm
lille kongerige
6 sp = Dit
266
med kort kernefortælling

Det er konge!
di
k
t lille ongeri
ge
ge
te

Grasten dit eget lille kongerige

Dit eget lille kongerige

Det er konge!
di

k
t lille ongeri
ge
ge
te

Det er konge!

I Gråsten står vi klar med en velkomst, der er en konge værdig. Her er både plads til at tænke store
tanker, til det nære og vedkommende og til at være sig selv. Her er plads til dit eget lille kongerige..
graastenforum.dk
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Vignetter
Anvendelses-eksempel

Grasten dit eget lille kongerige
Dit eget lille kongerige

di
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Indsæt dit eget billed

Skab din egen annonce
eller plakat - template
Vi har lavet en skabeloner, som du eller
din grafiker/trykkeri kan bruge til opbygning af egne annoncer og plakater.
InDesign og Photoshop template er tilgængeligt på
http://graastenforum.dk/designmanual/
Plads til dit logo

Dit eget lille
kongerige
I Gråsten ser vi quo cum alici occus
reprati orerum quam, nonsequos ser
ferios et voluptae consendae.
Nem aut quatia am facest veliquis
ditat quundus voluptate enditem etur.
Natem faces et asimolorum qui omnihillen
da volupit quibusam quis dent libus
vero con essiminvel excesti orehendis
doluptiatur acil is sime receptat.

Skriv din egen tekst

graastenforum.dk

Grasten dit eget lille kongerige

Dit eget lille kongerige

I Gråsten mødes slotsbyens romantik og sønderjysk charme med pulsen fra de kontinentale storbyer, der ligger et stenkast
herfra. Du er i dit eget lille kongerige – i hjertet af Grænselandet, hvor dynamikken fra de føren-de og nytænkende virksomheder smelter sammen med storslået natur, nært fællesskab og enestående kulturarv.
graastenforum.dk

di
k
t lille ongeri
ge
ge
te

Det er konge!

Kort version af kernefortælling
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Gråsten gavepapir
Tag godt imod byens nye gavepapir.

Det er konge!

Det er konge!
Det er konge!

Der ligger en trykklar fil i værktøjskassen, som I kan bruge hos jeres sædvanlige trykkeri.
Trykklar fil er tilgængelig på
http://graastenforum.dk/designmanual/

Pris-eksempler fra Toptryk tlf. 74 65 01 01
pr. december 2017:
Produkt:
Medie:
Farver:

Gavepapir i ark
115g Silk
4+0 (farvetryk på en sider)

Ark i format 50 x 70 cm
250 stk.
kr. 1876,500 stk.
kr. 2.063,1000 stk.
kr. 2.300,5000 stk.
kr. 4.197,Ark i format 70 x 100 cm
250 stk.
kr. 2.315,500 stk.
kr. 2.547,1000 stk.
kr. 3.011,5000 stk.
kr. 6.724,Alle beløb er ex. moms
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Ekstra : Pins eller etiketter
til produkter
Tilfør jeres produkter en kongelig
hilsen.
Der ligger trykklar fil i værktøjskassen
- Toptryk Grafisk tlf. 74 65 01 01
hjælper jer gerne med et godt tilbud.
Trykklar fil er tilgængelig på
http://graastenforum.dk/designmanual/

Pris-eksempler fra Toptryk tlf. 74 65 01 01
pr. december 2017:
Selvklæbende etiketter figurskåret
trykt på blank, hvid plast - leveret på rulle
Format 25 x 30 mm
250 stk.
kr. 1.283,500 stk.
kr. 1.283,1000 stk.
kr. 1.283,5000 stk.
kr. 1.607,Etiket til cocktailpinde figurskåret
Format fra 25 x 30 mm op til 55 x 85 mm
Trykt på 350 g papir med fødevaregodkendt kachering
Forsynet med 2 små huller til cocktailpind
250 stk.
kr. 1.366,500 stk.
kr. 1.471,1000 stk.
kr. 1.924,5000 stk.
kr. 4.478,Alle beløb er ex. moms
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Ekstra : Populærversionen, som
skal være på alles læber:
Det er oplagt at lave en række små film
til jeres egen facebook-side.
Spørg mennesker i forskellige aldre
om at gentage spørgsmålet om, hvordan det er at gå i børnehave, spille
fodbold, holde ferie etc. i Gråsten - og
lad dem alle svare med “Det er konge”.

DET ER
KONGE!
”DET ER
KONGE!”

“HVORDAN ER
DET AT
-gå i børnehave
-arbejde
-bygge hus
-spille fodbold
-fiske
-holde ferie
-sejle
I GRÅSTEN?”
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Ekstra : Skilte

Plads til aktuelt arrangement
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Ekstra : Populærversionen, skal
ud på alles Facebook
profilbilled
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Mulepose

Herre T-shirt

Ekstra : Merchandise
Der er utallige muligheder for at spille
på den kongelige følelse i merchandise.
Her er lidt inspiration, hvor der på
humoristisk vis leges med kontrasten
mellem det meget eksklusive og det
helt jordnære.

Plads til humor på Cap’en
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Har du spørgsmål til designpakkens elementer,
eller ønsker du at bestille designmaterialer, er du altid
velkommen til at kontakte Commocean på tlf. 41434117
eller via www.commocean.dk

Rådhustorvet 4
DK 6400 Sønderborg

