
MÖRKUNARSKJAL
MND Á ÍSLANDI

Cave Canem hönnunarstofa



Merki stofnunar, félags eða fyrirtækis inniheldur tákn fyrir þau gildi sem hafa verið sett í tímans 

rás eða ákveðið hefur verið að vinna eftir. Merki er form til opinberrar auðkenningar og 

kynningar. Samræmi í notkun merkisins, útliti og framsetningu, í hvaða miðli sem er, skapar 

áreiðanlega ímynd og styrkir þau gildi sem fyrirtækið/stofnunin stendur fyrir.

Mikilvægt er að þeir sem vinna með merkið bæði innan húss og utan fari eftir þeim stöðlum 

sem settir hafa verið í þessu hefti þannig að þau markmið sem lagt hefur verið upp með 

haldist.

TILGANGUR MÖRKUNARSKJALS

ÚTFÆRSLUR MERKISINS

MND Á ÍSLANDI

Aldrei skal breyta hlutföllum merkis, teygja það til eða þjappa. Lengd frá texta til teikningar skal 

halda sér í hlutföllum. 

Merkið er manneskja “með heiminn í höndum sér” opin fyrir öllum þeim tækifærum sem leynast og 
bíða eftir að verða uppgötvuð og gripin. Manneskjan brýtur hér upp hringformið og hleypir inn von 
og birtu, hringurinn sjálfur er ferlið, lí�ð.  Hringform er m.a vísun í jörðina okkar og má sjá merkið 
einnig sem mannesku haldast í hendur við heiminn og minna á hversu margir eru í baráttu við MND.  
Ef horft er á negatív form merkisins má sjá manneskju með vængi (auðvelt að sjá í minni útgáfu 
merkisins).  Vængir veita a� og frelsi.
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ANDRÝMI

Mikilvægt er að hafa gott andrými í kringum merkið svo hönnun þess og merking raskist ekki. 

Leytast skal við að miða við hálfa breidd hringsins, bæði til hliðanna og einnig að ofan og neðan. 
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Á dökkum bakgrunni skal merki vera hvítt en leytast skal við að nota bláa lit merkisins 

Hér passar að nota 
bæði hvíta og bláa 
útgáfu merkisins og fer 
það þá eftir heildarútliti 
hvort kemur betur út.

viðmiðun


