
Produkt
Nedenstående 
kampagnematerialer til 
brug i kampagneperioden 
er gratis, trykklare filer til 
download på hjemmesiden 
her. Materialerne kan 
bruges i butikker, 
tilbudsaviser, nyhedbreve, 
hjemmeside mv. 

Plakat - indesign-fil. 
Kæderne skal selv indsætte 
kæde logo og navn.                               
Plakat til spisteder og på 
farten kommer snarest

Stemmekupon til 
tilbudsavis - indesign-fil.                                   
Kæderne skal selv indsætte 
kæde logo og navn.

DK

700 x 1000 mm og 547 x 840

www.noeglehullet.dk

Landsdækkende Nøglehulskampagne                      uge 

18-20 2014

"Hvem er bedst til Nøglehullet?" 

Målgruppe - ufaglærte og kortuddannede mænd 35+

Materialeoversigt

Det er meget vigtigt at anvendelse af Nøglehullet følger Bekendtgørelsen. Se derfor   
• Bekendtgørelse nr 913 af 4. juli 2013,  
• Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket og 
• Designmanual, der alle findes på www.noeglehullet.dk



Stemmekupon til 
tryk - indesign-fil.                      
Kæderne skal selv indsætte 
kæde logo og navn.

Gok                                    
til anvendelse i 
tilbudsaviser, nyhedsbreve 
og hjemmesider. Kæderne 
skal selv indsætte kæde 
logo og navn.                                                     
4 versioner:                              
54x54 mm                        
112 x 54 mm                     
170 x 54 mm                      
54 x 160 mm

Hyldeforkant - 
eksempel. Kontakt Susanne 
Dunch, sdu@fvst.dk med 
størrelse, så bliver den 
leveret i tryk-fil asap.

Tatovering 38x38 mm - 
må bruges i tilbudsaviser 
på sider/opslag dedikeret 
til nøglehulsmærkede 
produkter.

Kampagnefolder til 
forbrugerne.            
Læg den ved 
nøglehulsmærkede 
produkter, ved kassen eller 
del ud til forbrugerne.                           
Kan bestilles hos Susanne 
Dunch, sdu@fvst.dk.

Kommer



Email-banner          
til alle udgående mail

Webbanner.                
Må bruges til 
markedsføring af 
Nøglehulskampagne 4 på 
hjemmesider, nyhedsbreve 
mv.

Ugens opskrift på 
Facebook     OBS - 
mange nye 
Nøglehulsopskrifter til 
mænd. Link: 
http://www.noeglehullet.dk/O
pskrifter/Mad_og_maend/forsi
de.htm 

Link til Facebook 

Film på YouTube Der 
bliver lavet nogle korte 
kampagnefilm med fokus 
på målgruppen, smag og 
tilberednings fif, der bliver 
lagt på YouTube ved 
kampagnestart.

Tv-spot                      
Vis det på monitors i 
butikken.

Radio-spot  

QR-kode.                       
Må anvendes til generelt 
markedsføring af 
Nøglehulsmærket og i 
forbindelse med produkter i 
reklame, tilbudsaviser, 
brochurer, annoncer, 
plakater mv.

Kommer

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.

Kommer

Elementer til generel markedsføring af Nøglehulsmærket, se Designmanual

Film, radio- og tvspot

Kommer
Generisk tv-spot 'Hvad gemmer der sig bag Nøglehulsmærket', 15 og 30 sekunder. Kontakt Susanne Dunch, 
mail sdu@fvst.dk 

Der bliver lavet et radio-spot til brug for indrykning i kampagneperioden.

Materialer til anvendelse på web. Se yderligere i Designmanual



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



Loftskilte/skilte, 
kvadratiske.               
Må anvendes til generisk 
markedsføring af 
Nøglehulsmærket i butik. 
Må kun placeres ved eller 
ovenover områder, hvor 
der er Nøglehulsmærkede 
produkter.

Loftskilte/skilte, 
runde.                                
Må anvendes til generisk 
markedsføring af 
Nøglehulsmærket i butik. 
Må kun placeres ved eller 
ovenover områder, hvor 
der er Nøglehulsmærkede 
produkter.

Farvekoder til 
Nøglehulsmærket

PMS: 356
Euro: X1X0
CMYK: C:100, M:0, Y:100, K:10
Hvid, sort

Anbefalet font Sansa normal, verdana

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. 

Nøglehulsbekendtgørelsen
Vejledning til Nøglehulsbekendtgørelsen

Informationer og hjælp: 
til download på 
www.noeglehullet.dk

Designmanual 

Faktaark om kampagnen

Nøglehulsmærkede opskrifter

Formel information om Nøglehulsmærket

Powerpoint om Nordisk Nøglehul på farten 




