
Eksempler for profilering av  
Kirkens Bymisjon, Skattkammeret

Visuelle uttrykk mot barn og unge



Prinsipper for navngivning

Virksomhetsnavn

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret
Virksomhetsnavn

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret

Virksomhetsnavn med beskrivelse

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Rykkinn
Gratis leie av sportsutstyr

Virksomhetsnavn med beskrivelse

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Stovner
Gratis leie av sportsutstyr

Profilnavn/kontonavn på sosiale medier

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Rykkinn
Profilnavn/kontonavn på sosiale medier

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Stovner

Tagg/brukernavn på sosiale medier

@SkattkammeretRykkinn   #SkattkammeretRykkinn
Tagg/brukernavn på sosiale medier

@SkattkammeretStovner   #SkattkammeretStovner

E-postadresse

skattkammeret.rykkinn@bymisjon.no
E-postadresse

skattkammeret.stovner@bymisjon.no

Nettside

kirkensbymisjon.no/skattkammeret/rykkinn
kirkensbymisjon.no/skattkammeret (felles inngangsside)

Nettside

kirkensbymisjon.no/skattkammeret/stovner
kirkensbymisjon.no/skattkammeret (felles inngangsside)

Merkevarestrukturen til Kirkens Bymisjon gir føringer for navngiving av virksomheter. Det er ønskelig at alle virksomheter skal ha generisk, 
beskrivende navn (f.eks. Møtestedet, Bruktbutikk, Aktivitetshuset, Kafé) . Det er ikke ønskelig med egennavn, konstruerte navn eller assosiative navn.  
Navnene skal være på norsk (med mindre målgrupper krever oversatte versjoner), og navnene skal følge norsk rettskriving og tegnsetting.

Navngivningen vil ha konsekvenser for struktur og betegnelser på alle flater, både digitalt og analogt.
Strukturen er som følger: Organisasjon, Virksomhetsnavn, Sted (evt. beskrivelse)

Eksempelvis for Rykkinn: Eksempelvis for Stovner / videreføring av konseptet med ny lokasjon:



Nettsider

www.kirkensbymisjon.no/skattkammeret/rykkinn

Skattkammeret, Rykkinn

Gratis leie av sport- 
og friluftsutstyr.
Her kan barn og unge opp til 18 år låne sport- og 
friluftsutstyr gratis. Flere steder i landet arrangerer vi 
også kostnadsfrie aktiviteter.

Les mer

Gratis leie av sportsutstyr

Hjem    Her finner du oss    Til fivillige   Støtt oss   Gi bort utsyr

Hvordan går man frem for 
å låne?

Her kan barn og unge opp til 18 år låne 
sport- og friluftsutstyr gratis. Flere steder 
i landet arrangerer vi også kostnadsfrie 
aktiviteter.

Hvor finner du oss?

Her kan barn og unge opp til 18 år låne 
sport- og friluftsutstyr gratis. Flere steder 
i landet arrangerer vi også kostnadsfrie 
aktiviteter.

Aktiviteter og utlån for barn 
og unge i hele landet

Her kan barn og unge opp til 18 år låne 
sport- og friluftsutstyr gratis. Flere steder 
i landet arrangerer vi også kostnadsfrie 
aktiviteter.



Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Rykkinn

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, 
Rykkinn tilbyr leie av sportsutstyr til 
barn og unge...

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Rykkinn

Kirkens Bymisjon, 
Skattkammeret, 
Rykkinn
@SkattkammeretRykkinn

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Rykkinn

www.kirkensbymisjon.no/skattkammeret

Sosiale medier 

SkattkammeretRykkinn

Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Rykkinn tilbyr leie  
av sportsutstyr til barn og unge opp til 18 år.

Konkurranse for ungdom og voksne! Tagg to venner og skriv hva du 
ønsker å vinne. Følg oss på Instagram @SkatttkammeretRykkinn



Skilting og eksteriør

Skattkammeret
Gratis utlån av sportsutstyr

Ullevålsveien 39  

Telefon 477 99 935Skattkammeret
Gratis utlån av sportsutstyr

Ullevålsveien 39  

Telefon 477 99 935

Skattkammeret
Gratis utlån av sportsutstyr

Ullevålsveien 39  
Telefon 477 99 935



Bekledning og profilartikler

Skattkammeret

Skattkammeret

Skattkammeret



Plakater



Skattkammeret er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Bærum kommune. Vi skal informere, veilede og tilrettelegge for at barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter.
Hva kan Skattkammeret bidra med i ditt nærmiljø:• Gratis kurs og aktiviteter for barn og unge.• Gratis utlån av sports- og fritidsutstyr til barn og unge.• Veilede og hjelpe barn og unge inn i aktiviteter.• Være en lokal kunnskapsbank om fritidstilbud.• Bistå i søknad om fritidsstipend  og andre økonomiske tilskudd.

Hva kan du og ditt nærmiljø bidra med:• Bli frivillig! Som frivillig på Skattkammeret kan du bidra med nesten hva du vil. Så lite eller mye du vil! Gammel og ung. Alle nasjonaliteter. Du er velkommen! Ta kontakt med oss om du vil ha mer informasjon eller komme på intervju. 
• Donere fritidsutstyr! Skattkammeret tar gjerne imot utstyr – men av god kvalitet! Dette fordi vi vil tilby barn og unge det beste utstyret.• Gi oss innspill på hva dere ønsker  av aktiviteter, kurs og utstyr.

Ta kontakt med Skattkammeret, RykkinnProsjektleder Tina Semb, tlf. 92 44 89 95 skattkammeret.rykkinn@bymisjon.nokirkensbymisjon.no/skattkammeretFølg oss også på @Skattkammeret_Rykkinn

Skattkammeret på Rykkinn 

Vi åpner høsten 2019! 

kirkensbymisjon.no/skattkammeret

Velkommen til  
Skattkammeret 
på Rykkinn 

Kom og bli kjent med oss! 

kirkensbymisjon.no/skattkammeret

Skattkammeret
kommer snart på Stovner!

Flyers
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Beachflags



kirkensbymisjon.no/skattkammeret kirkensbymisjon.no/skattkammeret kirkensbymisjon.no/skattkammeret

Rollups



Facebook, cover (851x315 pix)



SOME, bildepost (600x600 pix)


