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Side 2

Profilmanual - Logo

Stjernen i denne logoen er preget av runde
former. den skal symbolisere at merket
Enjoi er stort innenfor Snowboarding.
Stjernen i logoen er derfor satt sammen
av symboler som har samme former og utseende som snowboard har.
Fargevalg: se side 6

njoi

Enjoi teksten er laget av en font, som
står i stil med dagens snowboard stil.
den bærer små preg av litt av logo
symbolet, med runde former.

Den komplette logoen er sammensatt av
stjernen med en fargeforskjell som
skaper en “E” slik at den bli komplett å slik at man ser “Enjoi logoen
er også slik for at den skal funke på
alle muligbrett å farger.

Side 3

njoi

Profilmanual - Barnebrett

Barnebretter jeg har laget er i
ett enkelt design.
baksiden (høyre) er en stilren
bakside, slik at Enjoi skriften
kommer tydelig frem, uten att
det gjør snowboardet kjedelig.
Fonten er preget av Graftitti, å
skrifter i skate/snowboard miljøer, som egner seg godt.
forsiden er satt sammen av 5
deler, 5 deler som hver enkelt
er delt opp av røyk, for å få en
overgang som er litt blikkfangende.
fargene i dette brettet er lekende å livlige, passer godt til
ett barnebrett. både for jente å
gutt!

Side 4

Profilmanual - Voksen brett

Voksenbrettet, er litt forskjellig fra barnebrettet. her er
forsiden (venstre) enklerer enn
på barnebrettet. forsiden er
preget av logoen. runde former.
nyansene er laget for å skape en
skummel stemning i brettet.
baksiden har ett ganske enkelt
design, med enkelte faktorer som
skaper den litt livlig, brettet
skal være litt skummelt, mørkt
brett.
baksiden er tradisjonell slik
snowboard pleier å være. mest
mulig på baksiden.
fonten er typisk snowboard /
skate stil. å egner seg godt til
designet.
fargene i bretter bidrar til å
skape stemningen, derfor er det
brukt mørke fargen, å kombinasjonen rød svar å hvit.

Side 5

Profilmanual - Enjoi orginalt!

Enjoi er i all hovedsak ett
skateboard merke, men produserer(produserte) også snowboard. og snowboard utstyr!
De bruker mye farger, men holder logoen plain å
enkel.
noe dypere mening med logoen er imidlertid
umulig å finne.
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