
Prinsipper for navngivning og struktur

Virksomhetsnavn

Kirkens Bymisjon, Kafé
Virksomhetsnavn

Kirkens Bymisjon, Kafé

Virksomhetsnavn med beskrivelse

Kirkens Bymisjon, Kafé
Ungdomskafé i Kristiansand

Virksomhetsnavn med beskrivelse

Kirkens Bymisjon, Kafé
Aktivitetskafeen i Bergen

Profilnavn/kontonavn på sosiale medier

Kirkens Bymisjon, Kafé, Kristiansand
Profilnavn/kontonavn på sosiale medier

Kirkens Bymisjon, Kafé, Bergen

Tagg/brukernavn på sosiale medier

@KafeKristiansand   #KafeKristiansand
Tagg/brukernavn på sosiale medier

@KafeBergen   #KafeBergen

E-postadresse

kafe.kristiansand@bymisjon.no
E-postadresse

kafe.bergen@bymisjon.no

Nettside

kirkensbymisjon.no/kafe-kristiansand
kirkensbymisjon.no/kafe (felles inngangsside)

Nettside

kirkensbymisjon.no/kafe-bergen
kirkensbymisjon.no/kafe (felles inngangsside)

Navnprinsipper
Merkevarestrukturen gir føringer for 
hvordan virksomheter skal navngis.  
Det skal brukes generisk, beskrivende navn 
(f.eks. Møtestedet, Bruktbutikk, Verksted, Kafé). 

Det skal ikke brukes egennavn, 
konstruerte navn eller assosiative navn. 

Skrivemåter
Navnene skal være på norsk (med mindre 
målgrupper krever oversettelse),  
og skal følge norsk rettskriving og tegnsetting.  
Kun egennavn/første ord i navnet skal skrives 
med stor forbokstav, og beskrivende ord med 
små bokstaver. 
Eksempelvis: Skovheim allsenter,  
Paahjul sykkelverksted 

Unntak
Det gis unntak kun til samarbeidsprosjekter 
der den andre aktørens skrivemåte er 
gjeldende. Eksempelvis: 
Ullern Frivilligsentral, Safir Frivilligsentral,  
Home-Start Familiekontakten

Forkortelser skal unngås, men det gis unntak 
kun i de tilfeller der navnet uttales som 
bokstavlyder/stavelser.  
Eksempelvis: PMV (Prinærmedisinsk verksted)

Navnstruktur
Navngivning har også konsekvenser for 
navnstruktur og betegnelser på ulike flater. 
Følgende navnstruktur skal følges:  
Organisasjon, Virksomhetsnavn, Sted
Eksempelvis: 
Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Stovner 
Kirkens Bymisjon, Møtestedet, Bergen

Eksempelvis for Kafé: Eksempelvis for videreføring av modellen ved ny lokasjon:



Navngivning på nettsider: Virksomhet

www.kirkensbymisjon.no/kafe-kristiansand

Kafé

Tilhørighet, muligheter 
og mestring.
Målsetting: Etablere et godt værested for 
ungdom. Gjennom aktiviteter og nye møter 
skal vi bidra til nye fellesskap, økt livskvalitet 
og mestring.

Les mer

Ungdomskafé i Kristiansand

Hjem    Om oss    Aktiviteter   Ung fritid   Utleie   Kontakt oss

VEILEDNING:

• Toppbilde: (temabilde)

• Sidenavn:  
<virksomhetsnavn> 
(Kafé)

• Beskrivelse / undertittel:  
<beskrivelse inkl. by> 
(Ungdomskafé i Trondheim)

• Adresse til siden: 
kirkensbymisjon.no/<virksomhetsnavn><by> 
(kirkensbymisjon.no/kafe-trondheim)



Profilering på sosiale meder: Virksomhet

Profilikon for digitale flater skal midtstilles i 100 %, i et kvadrat eller i en sirkel.

Profilikon for digitale flater skal ikke skaleres eller beskjæres. Hovedlogo skal ikke brukes som profilikon.

NAVNGIVNING: PROFILIKON:

Vår merkevarestruktur gir føringer for hvordan virksomheter skal navngis på ulike flater.  
Denne navnstrukturen skal følges:

<Organisasjon>, <Virksomhetsnavn> 
Kirkens Bymisjon, Engelsborg ressurssenter

<Organisasjon>, <Virksomhetsnavn>, <Sted> 
Kirkens Bymisjon, Bruktbutikk, Arendal

I sammenhenger der det er mer relevant eller hensiktsmessig     for målgruppen,  
følges denne navnstrukturen:

<Organisasjon>, <Prosjekt/Avdeling> 
Kirkens Bymisjon, Pårørendeskolen

<Organisasjon>, <Prosjekt/Avdeling>, <Sted> 
Kirkens Bymisjon, Generasjonsmøter, Randaberg

Kirkens Bymisjon, Kafé, Kristiansand



Navngivning på Facebook: Virksomhet

VEILEDNING:

• Opprett: Side (ikke privat konto)

• Profilbilde: (profilikon for digitale flater)

• Toppbilde: (temabilde)

• Sidenavn:  
<organisasjon>, <virksomhetsnavn>, <by> 
(Kirkens Bymisjon, Kafé, Bergen)

• Brukernavn / adresse til siden: 
@<virksomhetsnavn><by> 
(@KafeBergen) 
 
facebook.com/<virksomhetsnavn><by> 
(facebook.com/KafeBergen)

• Kategori: (velg opptil 3 fra fast liste) 
<drift/formål/fagfelt> 
(Kafé, Ideell organisasjon)

• Om: (relevant kontaktinformasjon)

• Beskrivelse: (maks 255 tegn) 
(info om Kirkens Bymisjon og virksomheten)

Kirkens Bymisjon, Kafé,  
Stavanger
@KafeStavanger • Kafé • Ideell organisasjon

Kirkens Bymisjon, Kafé, Stavanger

En kafé med rom for alle. Her tilbyr vi sunn og god mat, et godt fellesskap og et 
sted å engasjere seg i frivillig arbeid...

Kongsgata 48, 4005 Stavanger

Kirkens Bymisjons kafé i Stavanger er en kafé er 
en kafé med rom for alle.

Her tilbyr vi sunn og god mat, et godt fellesskap og 
et sted å engasjere seg i frivillig arbeid... 

1980 følgere

kirkensbymisjon.no/kafe-stavanger

00 00 00 00

kafe.stavanger@bymisjon.no



Navngivning på Instagram: Virksomhet

VEILEDNING:

• Profilbilde: (profilikon for digitale flater)

• Sidenavn: (maks 30 tegn) 
<organisasjon>, <virksomhetsnavn>, <by> 
(Kirkens Bymisjon, Kafé, Bergen) 
 
Om sidenavnet er for langt (over 30 tegn), 
kan info om Kirkens Bymisjon <organisasjon> 
flyttes til «Biografi» (beskrivelse).

• Brukernavn / adresse til siden: 
@<virksomhetsnavn><by> 
(@KafeBergen)

• Biografi / beskrivelse:  
(info om Kirkens Bymisjon og virksomheten, 
hastags, kontaktinfo/nettadresse o.l.)

Kirkens Bymisjon, Gatejuristen, Stavanger

kirkensbymisjon.no/kafe-kristiansand

KafeKristiansand

Kirkens Bymisjon, Kafé, Kristiansand
Gjennom aktiviteter og nye møter skal vi bidra til 
nye fellesskap, økt livskvalitet og mestring....



Navngivning på Facebook: Samarbeidsflater
(NB! Gjelder kun virksomheter som eies av flere aktører og derfor har behov for å synliggjøre en eller flere logoer, i tillegg til Kirkens Bymisjons logo)

VEILEDNING:

• Opprett: Side  
(ikke privat konto)

• Profilbilde: (profilikon for samarbeidsflater, 
tilpasset virksomheten)

• Toppbilde: (temabilde med logoer til 
samarbeidsaktørene)

• Sidenavn:  
<virksomhetsnavn>, <by> 
(Helsesenteret for papirløse migranter, Bergen)

• Brukernavn: 
@<virksomhetsnavn><by> 
(@HelsesenteretBergen)

• Adresse til siden: 
facebook.com/ 
<helsesenteret><by> 
(facebook.com/HelsesenteretBergen)

• Kategori:  
(velg opptil 3 fra fast liste) 
<drift/formål/fagfelt> 
(Helse og medisin)

• Om: (relevant kontaktinformasjon)

• Beskrivelse: (maks 255 tegn) 
(info om Kirkens Bymisjon/aktørene og 
virksomheten)

Kirkens Bymisjons og aktørenes tilstedeværesle 
synligjøres med logo i toppbildet og i beskrivelsene 
under «Om».

Helsesenteret for papirløse migranter, 
Oslo
@HelsesenteretOslo • Helse og medisin

Helsesenteret for papirløse migranter, Oslo

Alle som bor i Norge har rett til gratis korona vaksine. Mennesker som befinner 
seg i Norge som papirløs kan ta kontakt med Helsesenteret under åpningstid...

Tøyen, Oslo

Helsesenteret for papirløse migranter drives av 
Kirkens Bymisjon og Røde Kors i fellesskap, og er 
et tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten 
oppholdstilla telse i Norge.
Målet med helsehjelp til papirløse er å gi gratis...

1980 følgere

kirkensbymisjon.no/helsesenteret

00 00 00 00

helsesenteret.oslo@bymisjon.no



Navngivning på Facebook: Virksomhet med visuelt uttrykk mot barn og unge
(NB! Gjelder kun virksomheter der det er et definert behov for å skille seg fra øvrig kommunikasjon for å nå en spesiell målgruppe)

VEILEDNING:

• Opprett: Side (ikke privat konto)

• Profilbilde: (profilikon for digitale flater)

• Toppbilde: (temabilde med visuelt uttrykk 
mot barn og unge)

• Sidenavn:  
<organisasjon>, <virksomhetsnavn>, <by> 
(Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Haugesund)

• Brukernavn / adresse til siden: 
@<virksomhetstnavn><by> 
(@SkattkammeretHaugesund) 
 
facebook.com/<virksomhetsnavn><by> 
(facebook.com/SkattkammeretHaugesund)

• Kategori: (velg opptil 3 fra fast liste) 
<drift/formål/fagfelt> 
(Sport og fritid)

• Om: (relevant kontaktinformasjon)

• Beskrivelse: (maks 255 tegn) 
(info om Kirkens Bymisjon og virksomheten)

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, 
Bergen
@SkattkammeretBergen • Sport og fritid

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Bergen

Nå er det straks påskeferie, og våre åpningstider blir som følger på Skattkammeret. 
Vi har utvidet åpningstid på tirsdag 30. mars, men anbefaler...

Påsken 2021
Vi holder åpent som normalt for tilbakelevering 
av utstyr, ellers gjelder andre åpningstider for 
utlån og oppmøte.

Skattkammeret

Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen

Skattkammeret, Bergen drives av Kirkens Bymisjon 
og har et mål om at alle barn og unge skal ha 
mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som 
ekskluderer fra deltakelse. Vi ønsker å skape 
arenaer    som er åpne og inkluderende for alle.

1980 følgere

kirkensbymisjon.no/skattkammeret

00 00 00 00

skattkammeret.bergen@bymisjon.no



Navngivning på Facebook: Prosjekt med visuelt uttrykk mot barn og unge
(NB! Gjelder kun prosjekter der det er et definert behov for å skille seg fra øvrig kommunikasjon for å nå en spesiell målgruppe)

Kirkens Bymisjon, Barnas jurist, 
Bergen
@BarnasJuristBergen • Advokat og advokatfirma

Kirkens Bymisjon, Barnas jurist, Bergen

Vi på Jusshuset (JURK, Jussbuss, Gatejuristen, Barnas Jurist) mener det er viktig  
at rettshjelpsloven, som gir rett til fri rettshjelp, må endres. Det er alt for få i dag...

VEILEDNING:

• Opprett: Side (ikke privat konto)

• Profilbilde: (profilikon for digitale flater)

• Toppbilde: (temabilde med visuelt uttrykk 
mot barn og unge)

• Sidenavn:  
<organisasjon>, <prosjektnavn>, <by> 
(Kirkens Bymisjon, Barnas jurist, Trondheim)

• Brukernavn / adresse til siden: 
@<prosjektnavn><by> 
(@BarnasJuristTrondheim) 
 
facebook.com/<prosjektnavn><by> 
(facebook.com/BarnasJuristTrondheim)

• Kategori: (velg opptil 3 fra fast liste) 
<drift/formål/fagfelt> 
(Advokat og advokatfirma)

• Om: (relevant kontaktinformasjon)

• Beskrivelse: (maks 255 tegn) 
(info om Kirkens Bymisjon og virksomheten)

Hollendergaten 13, 5017 Bergen

Trenger du hjelp? Vi tilbyr gratis rettshjelp til barn 
og unge under 25 år!

Barnas jurist drives av Kirkens Bymisjon, 
Gatejuristen i Bergen.

1980 følgere

kirkensbymisjon.no/barnas-jurist

00 00 00 00

barnasjurist.bergen@bymisjon.no

Vi tilbyr gratis rettshjelp  
til barn og unge under 25 år

Barnas jurist

rettshjelp
barn og

til 
Gratis

unge


