
- Fakta om salt

Produkt

Plakat til butikker, 

spisesteder, 

partnere og 

kommuner.      

Postkort                                   
Kan bestilles gratis som 

en del af 

kampagnepakken                  

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

Tatovering 38x38 mm 

- må bruges i 

tilbudsaviser på 

sider/opslag dedikeret til 

nøglehulsmærkede 

produkter.

Email-banner        
til alle udgående mail

Nedenstående kampagnematerialer til brug i kampagneperioden uge 43-44 2015 er gratis elektroniske og trykklare filer. 

Fødevarestyelsen gennemfører i uge 43-44 2015 en landsækkende forbrugerkampagne på arenaerne detail, spisesteder og på farten, hvor der er 

fokus på at nå mænd og kvinder 18+ - og som er koblet på en scoretest og konkurrence 'Får du for meget?'.         

- Generelt om kampagnen 

- Nøglehullet - Facts og målgrupper

DK

Landsdækkende Salt & Nøglehulskampagne

 uge 43-44 2015

til butikker, spisesteder, på farten og samarbejdspartnere

Generelt om kampagnen og faktaark

"Får du for meget?" 

Målgruppe - voksene mænd og kvinder 18+

Materialeoversigt

Faktaark   

700 x 1000 mm

Det er meget vigtigt at anvendelse af Nøglehullet følger Bekendtgørelsen. Se derfor    
  Bekendtgørelse nr. 131 af 23. januar 2015 om anvendelse af Nøglehulsmærket på         
fødevarer mv. 
  Vejledning nr. 9254 af 27. april 2015 om anvendelse af Nøglehulsmærket og  
  Designmanual, der alle findes på www.noeglehullet.dk 
·  Designmanual til Nøglehullet på spisesteder findes på www.nøglehulletpåspisesteder.dk 

 



Webbanner.              

Må bruges til 

markedsføring af 

Nøglehulskampagne 5 på 

hjemmesider, 

nyhedsbreve mv.

Cover til Facebook 

Link til Facebook 

Nøglehulsmaterialer til 

generisk markedsføring af 

Nøglehullet kan 

downloades her:

Farvekoder til 

Nøglehulsmærket

PMS: 356

Euro: X1X0

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

Hvid, sort

Anbefalet font Sansa normal, verdana

       160 x 600 px                                 

Materialer til anvendelse på web. Se yderligere i Designmanual

851 x 315 px

Nøglehulsbekendtgørelsen

Vejledning til Nøglehulsbekendtgørelsen

Informationer og hjælp: 

til download på 

www.noeglehullet.dk

Designmanual 

Formel information om Nøglehulsmærket

www.noeglehullet.dk/materialer/Materialer_til_virksomheder

Generiske markedsføringsmaterialer

700 x 285 px 

940 x 280 px 210 x 450 px 

800 x 387 px 

950 x 310 px 

728 x 90 px 

327 x 179 px 

640 x 240 px 

930 x 180 px 

940 x 250 px 

687 x 181 px 

300 x 250 px 

120 x 600 px 

280 x 300 px 

http://www.noeglehullet.dk/materialer/Materialer_til_virksomheder

