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"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er et dyrevelfærdsmærke, ejet af Dyrenes
Beskyttelse, der siden 1992 har arbejdet for flere produkter med god dyrevelfærd
i dansk detailhandel. Mærket anpriser god dyrevelfærd, garanterer ordentlige
forhold i produktionen og sikrer, at alle dyr altid har adgang til udearealer og
aldrig transporteres over 8 timer fra start til slut. Mærket bygger på uvildig kontrol
af både dyr og produktion. I dag producerer mere end 400 landmænd under
mærket, og produkterne kan fås i supermarkeder over hele landet og i lokale
gårdbutikker.
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er et registreret varemærke og skal således
altid anvendes i overensstemmelse med gældende regler. Endvidere skal
mærket altid gengives og reproduceres ensartet, uanset hvor og hvordan det
implementeres.
I mærket fremstår Dyrenes Beskyttelses emblem inverteret ift. det originale
emblem. Det inverterede emblem bruges kun i denne aktuelle sammenhæng, og
må ikke anvendes andre steder i Dyrenes Beskyttelses visuelle identitet.
Mærket findes både i en dansk- og engelsk-sproget udgave.

Dansk-sproget mærke

Engelsk-sproget mærke
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Mærket udgøres af tre del-elementer: Udsagnet “ANBEFALET AF” samt
Dyrenes Beskyttelses logotype og emblem. De tre elementer er samlet i en låst
komposition og indrammet af en hvid bagvedliggende boks. Mærket anvendes
altid som en samlet grafisk enhed, og må ikke brydes eller på andre måder
forandres i hverken form eller farvesammensætning.
Den bagvedliggende hvide boks udgør desuden mærkets respektafstand.
Respekafstanden definerer et frirum hele vejen omkring mærket, der ikke må
overskrides af andre mærker eller layoutelementer.
For at sikre mærkets læsbarhed, er der defineret en minimums-størrelse for både
det dansk- og engelsk-sprogede mærke. De præcise mål er angivet nedenfor.
Mærket må gerne gengives større, men aldrig mindre end minimums-størrelsen.

Respektafstand
Dansk-sproget mærke

Respektafstand
Engelsk-sproget mærke

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Minimums-størrelser for
begge sprogversioner

35 mm

44 mm
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Mærket anvendes altid på en ren hvid baggrund. I tilfælde, hvor mærket ønskes
indsat i et layout med en farvet baggrund eller oven på et billede, skal mærkets
bagvedliggende hvide boks bevares, for at sikre genkendelse og synlighed.
Mærket må således aldrig gengives uden den bagvedliggende hvide boks.
Når mærket gengives på hvid baggrund, er den bagvedliggende hvide boks ikke
direkte synlig — men er stadig til stede som guide for respektafstanden til andre
mærker eller layoutelementer.

Mærke på hvid baggrund

Mærke på farvet baggrund

Mærke på billede-baggrund
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Mærket skal altid anvendes i korrekt farvegengivelse, defineret ved nedenstående
farvekoder. Farverne må ikke tones eller gradueres.
Som udgangspunkt anvendes mærket altid i fuld farve. Kun i særlige tilfælde,
hvor det ikke er teknisk muligt at anvende flere farver, kan mærket gengives i en
alternativ sort/hvid udgave.

DB Bordeauxrød
(Logotype)
PMS
CMYK
RGB

Pantone 187 C/U
0—100—100—30
160—0—0

DB Koralrød
("Anbefalet af" / emblem)
PMS
CMYK
RGB

Pantone Warm Red C/U
0—80—75—0
255—80—60

Hvid
(Baggrundsboks)
PMS
CMYK
RGB

n/a
0—0—0—0
255—255—255

Sort
(Alternativ udgave)
PMS
CMYK
RGB

Sort/hvid udgave til brug i særlige
tilfælde, hvor farvetryk er teknisk
umuligt.

Pantone Black C/U
0—0—0—100
0—0—0
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Mærket er tilgængeligt i en række fil-typer, der hver især er optimeret og
beregnet til forskellige implementerings-situationer og trykteknikker. Brug af
den passende fil-type, sikrer korrekt gengivelse af mærket, på tværs af medier og
platforme.
De to mærker findes i følgende fil-typer:

DANSK-SPROGET

ENGELSK-SPROGET

PANTONE
Bedst egnet til offset tryk

PANTONE
Bedst egnet til offset tryk

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_PMS-C.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_PMS-C.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_PMS-U.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_PMS-U.pdf

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_PMS-C.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_PMS-C.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_PMS-U.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_PMS-U.pdf

CMYK
Bedst egnet til digital tryk/print

CMYK
Bedst egnet til digital tryk/print

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_CMYK.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_CMYK.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_CMYK.jpg

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_CMYK.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_CMYK.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_CMYK.jpg

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Sort_CMYK.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Sort_CMYK.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Sort_CMYK.jpg

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Sort_CMYK.eps
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Sort_CMYK.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Sort_CMYK.jpg

RGB
Bedst egnet til skærmvisning

RGB
Bedst egnet til skærmvisning

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_RGB.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_RGB.jpg
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_RGB.png

DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_RGB.pdf
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_RGB.jpg
DB_Dyrevelfaerdsmaerke_EN_Fuldfarve_RGB.png
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