
Produkt
Nedenstående materialer 

er gratis, trykklare filer til 

download på hjemmesiden 

her. Materialerne kan 

bruges i butikker, 

Plakat til butikker, 

spisesteder, på 

farten og 

samarbejdspartner

e - pdf-trykfil.     

160x600 pixel 300x250 pixel

Materialeoversigt
til butikker, spisesteder, på farten og samarbejdspartnere

DK

700 x 1000 mm

930x180 pixel

Markedsføringsmaterialer 2015

www.noeglehullet.dk

I juni 2015 blev Fødevareministeret og Miljøministeret til et nyt ministerium Miljø- og Fødevareministeriet. 

Materialer med nyt logo forventes klar ultimo 2015/primo 2016. Frem til da kan nedenstående materialer 

bruges.  

Elementer til generel markedsføring af Nøglehulsmærket, se Designmanual

Elementer til 

generel 

markedsføring.        

Må bruges til generisk 

markedsføring af 

Nøglehulsmærket på 

hjemmesider, i butik, 

annoncer, i reklame mv. 

Slogan må aldrig anvendes 

i forbindelse med enkelte 

navngivne produkter.

Webbanner til generel markedsføring. Se yderligere i Designmanual.
Webbanner.

Må bruges til generisk 

markedsføring af 

nøglehulsmærket på 

hjemmesider, nyhedsbreve 

mv.

Det er meget vigtigt at anvendelse af Nøglehullet følger Bekendtgørelsen. Se derfor    
  Bekendtgørelse nr 131 af 23/1 2015,   
  Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket nr. 9254 af 27/4 2015   
  Designmanual for varemærket Nøglehullet 
De kan findes på www.noeglehullet.dk 

http://www.noeglehullet.dk/


Link til Facebook 

Generelle 

kundskabstekster. 

Må bruges til generisk 

markedsføring af 

Nøglehulsmærket i 

tilbudsaviser på sider med 

2 eller flere 

Nøglehulsmærkede 

produkter, på 

hjemmesider, flyers, 

kampagner, brochurer, 

reklamer mv.

Kundskabstekst 1 Kundskabstekst 2

Tatovering 38x38 mm - 

må bruges i tilbudsaviser 

på sider/opslag dedikeret 

til nøglehulsmærkede 

produkter.

Folder til 

forbrugerne 
- med hul til S-krog. 

BUTIK

Læg den ved 

nøglehulsmærkede 

produkter, ved kassen eller 

del ud til forbrugerne. 

SPISESTEDER

Kan bruges som bordrytter 

Trykte foldere kan bestilles 

hos Komiteen for 

Sundhedsoplysning, 

sundhedsoplysning.dk - 

Skal lige fixes!

Loftskilt - 58 x 58 cm, 

kvardratisk eller rundt. Må 

bruges fra den 30. april 

2014 og efter kampagnen. 

Må kun placeres ved eller 

ovenover områder, hvor 

der er nøglehulsmærkede 

produkter.

M65, 4 fløjet

Andre markedsføringsmaterialer til generel markedsføring af Nøglehulsmærket

Loftskilte/skilte, 

kvadratiske. 
Må anvendes til generisk 

markedsføring af 

Nøglehulsmærket i butik. 

Må kun placeres ved eller 

ovenover områder, hvor 

der er Nøglehulsmærkede 

produkter.

Kundskabstekster til generel markedsføring. Se yderligere i Designmanual.



Nøglehulsmærkede 

opskrifter

Der må henvises til nøglehulsmærkede 

opskrifter på www.noeglehullet.dk.

Efter aftale med Nøglehulsteamet, må de 

Nøglehulsmærkede opskrifter bruges i egne medier 

og efter gældende foreskrift. Læs mere herom på 

www.noeglehullet.dk/opskrifter 

Mobilgok. Må anvendes 

til generisk 

markedsføring af 

Nøglehulsmærkede 

opskrifter i butik, 

tilbudsaviser, 

hjemmesider, reklamer 

mv. 

Tryk på emballage inkl. 

produkters bagside. 

Se designmanual.

Tekster, der kan 

kombineres med 

Nøglehulsmærket og QR-

kode på 

produktemballage

QR-kode 
Må anvendes til generelt 

markedsføring af 

Nøglehulsmærket og i 

forbindelse med 

produkter i reklame, 

tilbudsaviser, brochurer, 

annoncer, plakater mv.

Farvekoder til 

Nøglehulsmærket

PMS: 356

Euro: X1X0

CMYK: C:100, M:0, Y:100, K:10

Hvid, sort

Anbefalet font Sansa normal, verdana

Nøglehulsmærket er Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke

www.noeglehullet.dk

Nøglehulsmærkede opskrifter

Nøglehulsbekendtgørelsen

Vejledning til Nøglehulsbekendtgørelsen

Informationer og hjælp: 

til download på 

www.noeglehullet.dk

Designmanual 

Formel information om Nøglehulsmærket

Faktaark om kampagnen

Powerpoint om Nordisk Nøglehul på farten 

Hyldeforkanter/

prisskilte. 

Placeres ved navngivne 

Nøglehulsmærkede 

produkter.                 

Materialer til tryk på emballage. Se yderligere i Designmanual.

Loftskilte/skilte, 

runde. 
Må anvendes til generisk 

markedsføring af 

Nøglehulsmærket i butik. 

Må kun placeres ved eller 

ovenover områder, hvor 

der er Nøglehulsmærkede 

produkter.


