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LOGO &
DESIGNMANUAL
LYSERØD LØRDAG 2020

OM BRUGEN AF 
LOGOER og REGLER FOR ANVENDELSE
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Lyserød Lørdag er en aktivitet under Støt Brysterne kampagnen, hvor frivillige og det lokale erhvervsliv og
foreningsliv har mulighed for at bakke op om og samle ind til brystkræftsagen.
Til det kan benyttes nedenstående Lyserød Lørdag logoer:

Støt Brysterne
Nedenstående Støt Brysterne logo og symbol er registrerede varemærker, der ejes af Kræftens Bekæmpelse. 
Brugen af Støt Brysterne logoet er forbeholdt Støt Brysterne sponsorer, som vi har indgået en langsigtet samarbejdsaftaler med.
Hverken virksomheder eller privatpersoner må bruge Støt Brysterne logo, medmindre det er en del af en fast samarbejdsaftale. 

Deltag med din virksomhed - landsdækkende
Lyserød Lørdag er udelukkende en lokal aktivitet, så hvis du som landsdækkende detailkæde, producent, grossist, distributør eller lignende ønsker 
at støtte brystkræftsagen, er vi altid interesseret i en dialog omkring, hvordan din virksomhed vil kunne indgå i et samarbejde med Støt Brysterne. 
Kontakt venligst Birgitte Strand på bis@cancer.dk

Deltag som webshop eller anden internetvirksomhed
Lyserød Lørdag er udelukkende en lokal aktivitet. Hvis du som webshop eller anden internet basseret virksomhed ønsker at støtte brystkræftsagen, 
er vi altid interesseret i en dialog omkring, hvordan din virksomhed vil kunne indgå i et samarbejde med Støt Brysterne.
Kontakt venligst Nathalie Emsø nae@cancer.dk eller 23 29 68 19
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LOKAL ERHVERVSDRIVENDE
Logobrug samt retningslinjer

Lyserød Lørdag logo samt Lyserød Lørdag sløjfen må anvendes i uge 40 til jeres indsamlingsaktivitet. Det er dog muligt at 
benytte logoet udelukkende til lokal markedsføring af jeres Lyserøde Lørdag aktivitet fra 1. september til 15. oktober 2020.

Her må logo IKKE anvendes:
Produkter til salg

Emballage til produkter

Lansdækkende pressemeddelelser

SoMe annoncering

Massemarkedsføring

Her må logo anvendes:
Flyrers/foldere/plakater

Direct mails/nyhedsbreve

Annoncering og PR i lokalemedier

Facebook posts - på egen side - ikke paid

Egen hjemmeside

2020
2020

Logo kvadrat Logo rektankel Lyserød Lørdag sløjfe
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FORENINGER OG SPORTSARRANGEMENTER
Logobrug samt retningslinjer

Lyserød Lørdag logo samt Lyserød Lørdag sløjfen må anvendes i uge 40 til jeres indsamlingsaktivitet. Det er dog muligt at 
benytte logoet udelukkende til lokal markedsføring af jeres Lyserøde Lørdag aktivitet fra 1. september til 15. oktober 2020.

Her må logo IKKE anvendes:
Produkter til salg

Emballage til produkter

Lansdækkende pressemeddelelser

SoMe annoncering

Massemarkedsføring

Her må logo anvendes:
Flyrers/foldere/plakater

Direct mails/nyhedsbreve

Annoncering og PR i lokalemedier

Facebook posts - på egen side - ikke paid

Egen hjemmeside

Logo kvadrat Logo rektankel Lyserød Lørdag sløjfe Til tryk på sportsbluse
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LYSER     D
LØRDAG
En del af STØT BRYSTERNE
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SÅDAN MÅ DU BRUGE LOGOERNE
Eksempler på regler for logobrug
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LYSER     D
LØRDAG
En del af STØT BRYSTERNE




