
1

Design 
manual



Portalen sullissivik.gl 
sullissivik.gl er en portal, henvendt til både borgere og erhvervsdrivende i Grønland. Portalen 
varetages af Digital Kommunikation (DIA KOM), og stilles til rådighed for myndighederne i 
Grønland. Myndighederne anvender portalen til at have deres informationer boende på portalen.

Arbejdsdokumenter til annoncering 
om indhold på sullissivik.gl 
Digital Kommunikation har arbejdsdokumenter til rådighed for myndigheder der gerne vil 
annoncere om deres indhold på sullissivik.gl, dokumenterne er: 
1. sullissivik.gl’s designmanual
2. Vejledning til annonceproduktion om indhold på sullissivik.gl
3. Annonceskabeloner
4. Facebook procedure for myndigheder

Ovennævnte dokumenter findes i separate filer, og de har alle sammen det formål at målgruppen 
bliver oplyst med rigtige og gældende informationer via myndighedens skriftlige indhold på 
sullissivik.gl og myndighedens annonceringer.

Anvendelse af sullissivik.gl’s designmanual
Sullissivik.gl’s designmanual er en arbejdsdokument for myndighed og leverandør, hvori der 
beskrives hvordan en annonce skal se ud. 

Bemærk: 
På denne designmanual er der steder hvor annonceskabeloner bliver nævnt. 
Annonceskabeloner bruges af myndighederne til annoncering af deres indhold på sullissivik.gl.

Annonceskabelonerne er i Powerpoint, hvor myndigheden selv indsætter: 
• Annoncebillede
• Annonceindhold
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sullissivik.gl’s udseende 
Farver
Portalen sullissivik.gl bruger farven blå som primære farve på hjemmesiden og 
annonceringer.
Farven har en stærk karakter og spiller en stor rolle i sullissivik.gl’s visuelle udtryk.
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Logoet skal være i kontrast i forhold baggrunden, som er vist nedenstående: 

Logo 
Sullissivik.gl logo er et tekstbaseret logo med en bestemt skrifttype, hvor afstand og højden 
mellem bogstaverne i logoet har fået tilpasning, så det ser ud som det gør. 

Logoet giver hovedbudskabet om hjemmesiden sullissivik.gl. Logoet skal benyttes 
omhyggeligt. Der skal være masser af luft omkring og det skal placeres, så det kan ses og 
læses, når logoet anvendes.  
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Typografi 
Herunder bliver det beskrevet hvordan annoncens overskrift og indhold skal se ud. 

Annonceoverskriftens udformning 
Skriftype: Helvetica Bold
Skriftstørrelse: mindst 24
Linjeafstand: 1 pkt. 

Eksempel på udformning:

Helvetica Bold (24 pkt.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad- 
ipisici elit, sed do eiusmod tempor inci-di.

Annonceindholdets udformning
Skriftype: Helvetica 
Skriftstørrelse: mindst 12 
Linjeafstand: 1,5 pkt. 
Ved tydeliggørelser anvend: Helvetica Italic/Oblique 

Eksempel på udformning:

Helvetica (12 pkt)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad- ipisici elit, sed do eiusmod tempor incidi- dunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci- tation ullam-co laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat.
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Eksempel på udseende og udformning

Meld din flytning i god tid
Hvis du skal melde din flytning kan du gøre det via sullissivik.gl, uden 
at du møder op i din lokale borgerservice.

Når du skal melde din flytning gennem den digitale selvbetjening skal 
du bruge dit NemID til at bekræfte din identitet. 

I din flytteanmeldelse skal du oplyse følgende: 

1. xxxxx
2. xxxxx
3. xxxxx

For at vide mere om emnet Bolig og flytning 
kan du gå ind på www.sullissivik.gl
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• Der er plads til annoncebillede øverst på en annonce
• Den primære farve blå skal placeres som baggrund for annonceindholdet, og have

en hældning på 4 grader fra der hvor den starter starter
• sullissivik.gl’s logo skal placeres i den øverste venstre side med god plads omkring

sig

Bemærk:
For mindre annoncer, skal billedet være en baggrund, og den blå baggrund kommer 
nederst på annoncen, hvor ikonen og logoet også bliver placeret. 

Grafisk design
Ikonen 
Ikonen for sullissivik.gl’s annonceringer er 
computerne. Computerne går igen i alle annoncer, 
og skaber genkendelighed for en målgruppe, at det 
er en annonce til portalen sullissivik.gl. I 
annnoncerne er ikonen placeret i overgangen fra 
annoncebillede til annonceindhold.

Designstruktur for annoncer
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Krav til anvendelse af billede
Copyright 
Tilfældige billeder der er hentet fra Google skal ikke anvendes på vegne af sullissivik.gl, pga 
copyright. Det gælder for alle billeder der bruges, hver gang sullissivik.gl bliver nævnt. 

Myndigheden ejer billederne 
Det er vigtigt rettighederne til billederne er 100 % ejet af myndigheden, når de anvender dem 
i forbindelse med annoncering af indhold som ligger af sullissivik.gl. 

Det vil sige, myndigheden: 
1. har rettighed til at vælge, hvor de vil anvende billederne
2. har rettighed til at redigere billederne og kan lave om på format og form
3. ikke behøver at nævne fotografens navn, når billederne bliver brugt
4. har rettighed til selv at bestemme, hvor mange gange de kan anvende billederne

Samtykkeerklæring i forbindelse med brug af billeder af personer
De personer på billedet skal have afgivet en samtykkeerklæring til, at billedet kan bruges i 
forbindelse med annoncering af sullissivik.gl. Hvis det drejer sig om børn under 18 år, skal 
værgeren have givet en skriftlig tilladelse til, at den mindreårige kan være på annoncen.

Oplysningspligt og ret til indsigelse 
Der gælder en oplysningspligt over for de personer, der fremgår af et billede. Du skal i 
almindelighed sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at du 
har tænkt dig at offentliggøre billedet, så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre 
indsigelse imod det. Hvis den person, der fremgår af billedet, er utilfreds med 
offentliggørelsen, har vedkommende ret til at gøre indsigelse. 
Personen skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de 
personer, der er på billedet, ikke ønsker at være på billedet, bør du umiddelbart fjerne det.
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Valg af billede til annoncering 
Annoncebilledet viser hvad annoncen oplyser om.  
Annoncebillederne der anvendes skal ramme indholdets emne bredt og være relevant 
for målgrupperne. 

Det gælder for emner, såsom: 
• Erhverv
• Fiskeri & Fangst
• Familie, Børn & Ældre
• Arbejdsrelaterede/Arbejdssøgende
• Selvangivelse & Skatteoplysninger
• Folkeskole eller anden Uddannelse
• Bolig & Flytning
• Digital post

Personer på billeder 
Billederne skal, i det omfang det er hensigtsmæssigt, gerne indeholde mennesker som er 
en naturlig del af emnet, og skal have relevans for det emne der annonceres - 
aldersmæssigt og situationsmæssigt.

Motiver på billedet 
Annoncebilledet skal have relevans for det emne der annonceres. Stemningen på 
billederne skal holdes positive. Motiverne skal gerne understøtte budskabet. 

Plakat A4 2480 x 3508 pixel
Plakat A5 1240 x 1754 pixel
Plakat A3, A2, A1 3508 x 4961 pixel

Krav til billedets opløsning
Hvis en myndighed skal printe et billede med sullissivik.gl’s logo på, er det vigtigt, at 
billedets opløsning er høj, så det ikke bliver pixeleret, når det bliver printet. 

Her er en liste over minimum opløsning der skal anvendes ved forskellige annoncer:
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4

Eksemplarer på 
annonceringer
vises på 
efterfølgende sider
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Trykte annoncer 
Sullissivik.gl har annonceskabeloner i filen powerpoint til nedenstående annonceringer, hvor 
myndigheden selv kan indsætte annoncebillede og annonceindhold.

NemID atorlugu sullissivik.gl-imi imminut 
sullissinnaavutit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero erosaccumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

www.sullissivik.gl iserfigalugu paasisaqarnerusinnaavutit

Du kan bruge NemID til selvbetjening på 
sullissivik.gl
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero erosaccumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

For at vide mere kan du gå ind på www.sullissivik.gl

Sermitsiaq og AG 
Sermitsiaq og AG Sermitsiaq er en trykt 
landsdækkende avis, der følger udviklingen indenfor 
alle områder med betydning for samfundsøkonomien. 
Avisen leverer nyheder og uddybende artikler som 
indeholder kultur, det der sker og erhvervsrelaterede 
artikler. 
Læsere af aviserne er typisk den ældre generation der 
køber deres aviser eller personer der læser aviserne på 
arbejdspladsen.

Tilgængelighed
Sermitsiaq udkommer hver fredag 
AG udkommer hver onsdag 

Annoncens dimension
Hel side 266 mm x 362 mm

Nuuk Ugeavis
Nuuk Ugeavis er Nuuks lokale avis. Avisens læsere er 
dem der får avisen leveret til husstanden.

Tilgængelighed
Nuuk Ugeavis udkommer hver onsdag og bliver omdelt i 
husstande og virksomheder. 

Annoncens dimension

Hel side 230 x 301 mm

NemID atorlugu sullissivik.gl-imi imminut 
sullissinnaavutit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero erosaccumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

www.sullissivik.gl iserfigalugu paasisaqarnerusinnaavutit

Du kan bruge NemID til selvbetjening på 
sullissivik.gl
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero erosaccumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

For at vide mere kan du gå ind på www.sullissivik.gl
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Najugaqarnermut 
uppernarsaatit 
sullissivik.gl aqqutigalugu 
aajuk

Hent din bopælsattest via 
sullissivik.gl

Sumiikkaluaruilluunniit 
sullissivik.gl aqqutigalugu 
imminut sullissinnaavutit
Hvor du end er kan du 
bruge selvbetjeninger på 
sullissivik.gl

Online annoncer
Sullissivik.gl har annonceskabeloner i filen powerpoint til nedenstående annonceringer, hvor 
myndigheden selv kan indsætte annoncebillede og annonceindhold.

Sermitsiaq.ag mobil og artikelbannere
Online annoncering på sermitsiaq.ag har stor online berøring i Grønland og Danmark og en af 
Grønlands mest besøgte hjemmesider med 850.000 besøg om måneden fra 234.000 personer og 
mere end 2,5 millioner sidevisninger.

Til dagligt er den besøgt af voksne og artikelindholdene er henvist til de voksne.

Tilgængelighed
Mobi og artikebannere er synlige i hjemmesiden sermitsiaq.ag i forhold antal visninger og 
tidspunktet for eksponering.

Annoncens dimension: 
300 x 250 pixel

Sumiikkaluaruilluunniit 
sullissivik.gl aqqutigalugu 
imminut sullissinnaavutit
Hvor du end er kan du 
bruge selvbetjeninger på 
sullissivik.gl

Una tooruk, 
najugaqarnermut 
uppernarsaatit aaniarlugu

Klik her for at hente din 
bopælsattest
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TV annoncer
Sullissivik.gl har annonceskabeloner i filen powerpoint til nedenstående annonceringer, hvor 
myndigheden selv kan indsætte annoncebillede og annonceindhold.

KNR TV reklamer
KNR sender landsdækkende tv, hvor der bliver vist nyheder og forskellige programmer som er 
lavet her i Grønland. Myndigheden kan lave en skiltereklame på KNR TV hvor den vil nå bredt ud 
til alle målgrupper i alle aldre.

Annoncering i biografer
Biografer bliver besøgt af forskellige målgrupper, og en skiltereklamer vil nå den målgruppe som 
har interesse for den film der kører i perioden.

Annoncens dimension:
1920 x 1080 pixel

De orange linjer viser 
indholdets grænse. 

Viser din årsopgørelse, at du skal spare mere 
op til din pension?
Du har som borger i Grønland pligt til at spare op til din egen pension.

Hvis du modtager besked om at indbetale til din pension for 2019, skal du indbetale senest d. 17. september 
2020 og dokumentere indbetalingen til Skattestyrelsen.

Læs mere om Skattestyrelsens dokumentationskrav på: sullissivik.gl

Viser din årsopgørelse, at du skal spare mere 
op til din pension?
Du har som borger i Grønland pligt til at spare op til din egen pension.

Hvis du modtager besked om at indbetale til din pension for 2019, skal du indbetale senest d. 17. september 
2020 og dokumentere indbetalingen til Skattestyrelsen.

Læs mere om Skattestyrelsens dokumentationskrav på: sullissivik.gl
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Plakater 
Sullissivik.gl har annonceskabeloner i filen powerpoint til nedenstående annonceringer, hvor 
myndigheden selv kan indsætte annoncebillede og annonceindhold.

Plakater anvendes til at gøre opmærksom på et bestemt emne som findes på sullissivik.gl. 
Myndigheden kan vælge at lave en plakat med basale oplysninger om det annoncerede emne 
og myndigheden kan også vælge at gøre opmærksom på at emnet eksisterer. 

Annoncens 
dimension
A4 - 21 x 29,7cm 

Annoncens 
dimension
A3 - 29,7 × 42 cm

Du kan bruge NemID 
til selvbetjening på sullissivik.gl
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat aliquip ex

 ea esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero erosaccumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. feugiat nulla facilisis at 
vero erosaccumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. feugiat nulla facilisis at 
vero erosaccumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril

For at vide mere kan du gå ind på www.sullissivik.gl

Du kan bruge NemID 
til selvbetjening på sullissivik.gl
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat aliquip 
ex  praesentpraesentpraesent luptatum zzril

 ea esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
erosaccumsan et iusto odio dignissim qui blandit  praesentpraesentpraesent 
luptatum zzril

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. feugiat nulla facilisis at vero 
erosaccumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
praesentpraesentpraesent luptatum zzril

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. feugiat nulla facilisis at vero 
erosaccumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
praesentpraesentpraesent luptatum zzril

For at vide mere kan du gå ind på www.sullissivik.gl
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Roll-ups
Roll ups kan anvendes til events, messer eller andre begivenheder. Sullissivik.gl 
anvender fx roll ups når der er nyt om sullissivik.gl's brugervenlighed, hvor roll 
ups bliver sendt ud til borgerservicecentre. 

Annoncens dimension
85 x 200 cm

Eqqaamallugit:
l Bopæls attest
l Pas
l NemID
l m.fl

Har du husket:
l Bopæls attest
l Pas
l NemID
l m.fl

Paasisaqarnerusukkuit sullissivik.gl 
takusinnaavat 
Se sullissivik.gl for flere gode råd

Eqqaamallugit:
l Bopæls attest
l Pas
l NemID
l m.fl

Har du husket:
l Bopæls attest
l Pas
l NemID
l m.fl

Paasisaqarnerusukkuit sullissivik.gl 
takusinnaavat 
Se sullissivik.gl for flere gode råd
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Reklamer & indbydelser 
En tri-fold brochure er et foldet dokument, hvor der er 6 kolonner inklusiv forside og bagside. 
Denne er god når der er flere oplysninger på én gang. 
Et nyhedsbrev er god at bruge når myndigheden skal gøre opmærksom på nyt i deres 
indhold på sullissivik.gl via e-mail. 
En invitation kan anvendes når borgere inviteres til borgerservice omkring sullissivik.gl eller 
når der fx er kulturnat.

Tri-fold brochure dimension  
A4 - 21x29,7 cm

sullissivik.gl lancerer ny portal, en erhvervsdel, 
som en del af den allerede eksisterende 
borgerportal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
erosaccumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
erosaccumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
erosaccumsan'

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
erosaccumsan

Hvad skal jeg gøre?
Du kan bestille dit NemID ved kommun-
ens borgerservice eller på bygdekontoret. 

Hvis du vil have et NemID er kravet:

-  at du er fyldt 15 år 

For at få et NemID skal du medbringe:

Legitimation med billede
Du kan bruge en af nedenstående former 
for gyldig (ikke udløbet) billedlegitimation:

Kørekort 
Pas

Legitimation uden billede 
Hvis du ikke har billedlegitimation, skal du 
medbringe to andre typer af legitimation, 
hvoraf den ene type skal indeholde 
cpr-nummer:

Dåbs- eller navneattest
Bopælsattest
Seneste årsopgørelse eller forskuds-
opgørelse fra Skat
Dokumentation for udbetaling af offentlig      
ydelse (max. tre måneder gammel)

Bemærk, at mindst et af legitimations- 
beviserne skal være  bopælsattest eller 
dåbs- eller navneattest.

NYHED
På sullissivik.gl kan
du nu logge ind som  
privat eller erhverv

Du kan betjene dig selv med:

Folkeregister
Hente din bopælsattest
Lave din flytteanmeldels

Bolig
Til- og afmelde til Nukissiorfii
Klage til boligklagenævnet
Søge om boligsikring

Jagt
Søge om og forny dit fritidsjagtbevis  
og dit erhvervsjagtbevis
Indberette din fangst

Skat 
Godkende eller ændre din selvangivelse
Lave din forskudsregistrering
Tjekke din slutopgørelse fra Skattestyr-
elsen

Uddannelse
Søge ind på GUX
Søge ind på Ilisimatusarfik – Grønland  
Universitet
Søge om erhvervs Ph.d.
Søge om tilskud til efterskoleophold
Søge om studielån
Se dine uddannelsesstøtte lønsedler og 
opgørelse og se status på dit studielån
Ansøge om eftergivelse af studiegæld

Teknik og miljø
Til- og afmelde dag- og natrenovation
Søge om byggetilladelse

Børn 
Ind- og udmelde til daginstitutioner og 
dagpleje

Forbruger
Klage til Forbrugerklageudvalget

Sociale forhold
Søge om alderspension
Søge om underholdsbrag til børn
Søge om barselsdagpenge
Klage til det sociale ankenævn

photo: Mads Pihl / Visit Greenland

Nyhedsbrevets dimension  
A4 - 21x29,7 cm

Invitationens dimension  
A4 - 21x29,7 cm

sullissivik.gl inuussutissarsiutinut 
tunngasunik sulialinnut qaaqqusivoq 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat aliquip ex ea esse

 molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero erosaccumsan 

www.sullissivik.gl iserfigalugu paasisaqarnerusinnaavutit

sullissivik.gl.gl invitere dem der 
arbejder med erhvervsområde
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat aliquip 

ex ea esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

For at vide mere kan du gå ind på www.sullissivik.gl
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sullissivik.gl’s Facebook side 
sullissivik.gl har en Facebook side som bruges til at lave annoncer myndighedernes indhold 
på sullissivik.gl, som er handlingsbaseret. 

Myndigheden kan henvende sig til sullissivik@sullissivik.gl, hvis de ønsker at få lavet et 
annonceopslag på sullissivik.gl Facebookside.

Profilbilled Coverbillede
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Facebook annoncer 
Myndigheden får sendt ”Facebook procedure for myndigheder” ved at henvende sig til 
sullissivik@sullissivik.gl. 

Herunder ses billede eksemplarer til annoncering via sullissivik.gl Facebook side.
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Manualet er udarbejdet i samarbejde med ReneDesign.gl 




