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Om profilen

Troms og Finnmark fylkeskommune har et bredt spektrum av sam-
funnsoppgaver, og våre innbyggere skal umiddelbart kunne gjen-
kjenne opphavet til alle disse slik at de vet hvem de kan henvende 
seg til. Det er derfor viktig at alt vi gjør presenteres i enhetlig drakt, 
og at vi fremstår som åpne, kompetente og samlet om å utvikle et 
godt samfunn for alle. Visuell identitet er en vesentlig del av dette og 
denne profilmanualen viser hvordan vår identitet skal bygges opp.

Alle logofiler, farger, maler etc. kan lastes ned her:
tffk.no/om-oss/grafisk-profil

Hvis du har spørsmål angående profilen kan du ta kontakt med 
kommunikasjon.

https://www.tffk.no/om-oss/grafisk-profil/


Logo

Logoen består av de to våpenskjoldene til Troms og 
Finnmark sammen med fylkeskommunens navn på 
norsk, samisk og kvensk. De to skjoldene skal aldri 
stå hver for seg, og skal kun separeres fra teksten 
med samtykke fra leder ved kommunikasjon i Troms 
og Finnmark fylkeskommune. Skrifttypen skal ikke 
endres. Logoen skal alltid reproduseres i farger, med 
fargekodene til høyre på denne siden, bortsett fra i 
spesielle tilfeller (se logo på bakgrunn). Logofargene 
er reservert logoen og skal ikke brukes på andre graf-
iske elementer eller fargeflater. 

Hovedlogo

Logofarger

CMYK 0 95 100 0

RGB 230 40 30

Hex # e6281e

CMYK 0 25 80 40

RGB 175 140 50

Hex # af8c32

CMYK 0 10 80 0

RGB 255 225 70

Hex # ffe146

CMYK 0 0 0 100

RGB 0 0 0

Hex # 000000



Logo på bakgrunn

Logoen skal primært settes på hvit bakgrunn, men 
kan stå på lyse fargeflater så lenge lesbarheten ikke 
reduseres på hverken teksten eller våpenskjoldene. På 
mørke fargeflater skal negativ variant benyttes. Posi-
tiv og negativ variant kan også brukes der det ikke er 
mulighet for fargetrykk, eller for å gi et helhetlig inn-
trykk når logo står sammen med to eller flere andre 
ensfargede logoer. 

I tilfeller hvor logoen settes på foto anvendes den 
varianten som vises best på det aktuelle bildet. Bruk 
positiv eller negativ variant om hovedlogo ikke har 
nok kontrast. Unngå bilder med mye visuell støy som 
reduserer lesbarheten.

Positiv variant

Lesbarhet OK Lesbarhet ikke OK

Negativ variant
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Størrelse & marginer

For at logoen skal gjengis tydelig, og med lesbar tekst, 
er det satt en minimumsstørrelse på 7 mm i høyden 
på trykk og 40 px i høyden på digitale flater. Der det 
er eksplisitt behov for mindre størrelser (for eksempel 
i profil bilder, ikoner og lignende) kan våpenskjoldene 
uten tekst brukes som representativt symbol.

Logoen skal ha marginer tilsvarende minst ¼ av 
høyden rundt seg, som vist i eksempelet til høyre.

1

3
2

4

Marginer

Minste størrelse trykk

Minste størrelse skjerm

7mm

40px
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Plassering

Logoen skal i all hovedsak plasseres oppe til venstre.1 
Hvis det er to avsendere, så skal TFFK-logo stå oppe til 
venstre mens den andre står oppe til høyre.2 Ved flere 
andre avsendere samles disse nederst.3

Hvis TFFK ikke er hovedavsender kan logo settes sam-
men med de andre avsenderne.4 Det anbefales da å 
bruke positiv eller negativ variant av samtlige logoer 
for å skape et helhetlig inntrykk.

Uansett plassering er det viktig at retningslinjene om 
størrelse og margin følges.

1.

3.

2.

4.
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Spesielle varianter

Prosjektstøtte
Denne varianten kan brukes når Troms og Finnmark  
fylkeskommune ikke er avsender, men har vært med 
å støtte prosjektet.

Prosjektstøttelogo
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Feil bruk

Denne siden viser noen eksempler på 
hvordan man ikke skal bruke logoen.

Ikke strekk logoen horisontalt eller vertikalt Ikke legg til effekter eller omriss

Ikke legg til annen tekst

Ikke endre på skrifttypen

Ikke roter logoen

Ikke endre posisjon på skjold/tekst

Ikke bytt om på skjoldene

Ikke endre på fargene

Kongsbakken videregående skole

Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni
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Profilfarger

Mørk grå og lys grå er de identitetsbærende fargene for 
Troms og Finnmark fylkeskommune. De skal alltid settes 
med 100 % dekning. Støttefargene rød, blå, gul og grønn 
kan brukes i forskjellige valører, men ikke under 10 %. 

Hvit kan også nevnes som en viktig «farge» – det skal være 
rikelig med luft i den grafiske utformingen. Unngå med 
andre ord smale marger, sammen klemte spalter, trange 
tekstlinjer og «overbefolkning» av elementer på siden. 
Vis også måtehold ved bruk av støttefargene. De er først 
og fremst ment for å hjelpe informasjons flyten, som for 
eksempel ved å: 

• Markere nye seksjoner
• Fremheve viktig informasjon
• Dele opp stoffet i lettfordøyelige biter
• Separere datasett i diagrammer, figurer o.l.

Hovedfarger

Støttefarger

CMYK 65 45 50 30

RGB 85 100 100

Hex # 556464

CMYK 0 70 60 0

RGB 235 105 90

Hex # eb695a

CMYK 0 47 55 0

RGB 255 160 115

Hex # ffa073

CMYK 16 12 12 0

RGB 220 220 220

Hex # dcdcdc

CMYK 95 65 25 10

RGB 15 80 130

Hex # 0f5082

CMYK 80 45 75 55

RGB 45 70 50

Hex # 2d4632

50%

50% 50%

50%25%

25% 25%

25%10%

10% 10%

10%



Analyse
Analysen er todelt. Første del handler om 
næringsindikatorer, mens andre del handler 
om demografiske indikatorer.

Næring
I denne delen er det fokusert på fem tema; sysselsatte fordelt på 
næringer, sammensetning av næringer, offentlige arbeidsplasser, 
sårbarhet i næringer og arbeidsmarkedsintegrasjon. 

Typografi

Montserrat
Den primære skrifttypen i profilen for 
Troms og Finn mark fylkeskommune 
er Montserrat. Det er en moderne 
sans serif med et vennlig og imøte-
kommende preg. Den har komplette 
norske, samiske og kvenske tegnsett,  
i tillegg til kyrillisk. Den har et bredt 
utvalg av vekter og snitt, men det er i 
hovedsak Regular, Medium, Bold + de 
respektive kursive snittene som skal 
brukes. 

Montserrat brukes i titler, overskrifter, 
ingresser, bildetekster og andre korte 
tekster.

Montserrat – eksempel



Sekundær skrifttype

Crimson Pro
Til mengdetekst benyttes den sekundære skrifttypen 
Crimson Pro. Den har i likhet med Montserrat komp-
lette norske, samiske, kvenske og kyrilliske tegnsett. 
Den har seriffer og kontrast mellom tykke/tynne linjer i 
skriften, slik at den leder øyet bedre og gjør det lettere 
å lese større mengder tekst. Den er i tillegg smalere, så 
den sparer plass og egner seg bedre i trange spalter.

Den kan også brukes i for eksempel sitater for å skape 
litt variasjon.

Sysselsatte fordelt  
på næringer
Figuren nedenfor viser en oversikt over sysselsatte i 
kommunen sortert på ulike næringer. Oversikten er 
fordelt på ni hovedkategorier, og gir oss et bilde på 
hvilke næringer som finnes i kommunen. 

Prognoser
Diagrammet viser også endring i næringsstrukturen over en tyveårs
periode, inkludert prognoser for 2028. Frem til 2028 vil nedgangen 
i antall sysselsatte fra 2008 være på 7,4 %. Det vi ser er altså en svak 
nedgang i antall sysselsatte siste ti år, men også prognosene viser en 
svak nedgang. Det har vært en nedgang i alle hovedkategoriene siste 
ti år, foruten om kategorien Kraft- og vannforsyning, som har økt siste 
ti år, og vil fortsette å øke frem mot 2028. Offentlig sektor vil de neste 
årene frem mot 2028 ha en nedgang i antall sysselsatte på 6,4 %.

Montserrat & Crimson Pro – eksempel
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Skriftstørrelser

Skriftstørrelse må vurderes ut ifra bl.a. størrelsen på mediet, forventet leseavstand, 
margstørrelser, om det er på trykk eller skjerm, og eventuelle andre begrensninger. 
Størrelsene anvist her er kun ment som en rettesnor for de vanligste formatene 
som A4, A5 og nærliggende størrelser.

Kapitteloverskrifter
Titler på kapitler/seksjoner settes i Montserrat Bold, 30 pkt med 35 pkt linjeavstand.

Avsnittoverskrifter
Montserrat i samme størrelse som brødtekst, men satt i fet skrift.

Brødtekst
For små mengder (ca. 1 side) brukes Montserrat Regular 10 pkt med 15 pkt linje
avstand. For større tekstmengder kan Crimson Pro Regular 12/15 pkt benyttes.

Sitat
Sitater og annen uthevet tekst kan settes i Crimson Pro Italic 25/30 pkt.
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Lisenser & nedlasting

Både Montserrat og Crimson Pro er underlagt Open Font License, 
som i grove trekk sier at de kan brukes og distribueres fritt så lenge 
man ikke selger selve fontfilene.

Montserrat kan lastes ned her

Crimson Pro kan lastes ned her

Typografi SIDE 4

https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL_web
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
https://fonts.google.com/specimen/Crimson+Pro


Profilelementer

Hovedelement i profilen er kartutsnittet av Troms og 
Finnmark konstruert av punkter. Man kan bruke det i 
sin helhet eller som utsnitt.

Heldekk og ramme med profilfargene kan også 
anvendes for å skape visuell interesse eller fremheve/
dele opp materiell.

Grafisk element – kartutsnitt

Heldekk Ramme



Foto

Profilen er bygd opp slik at man ikke 
trenger spesielt mange bilder, men 
om det er behov for illustrasjonsfoto 
kan unsplash.com anvendes. Bilder 
fra politiske arrangementer m.m. kan 
finnes på Troms og Finnmark fylkes-
kommunes flickr-konto.

Man kan bruke sort/hvitt-bilder med 
eller uten fargetone hvis man vil skape 
mer harmoni mellom bildene. En mod-
erat mengde støy kan også bidra til 
bedre samhørighet ved å gi bildene en 
lik tekstur.

http://unsplash.com
https://www.flickr.com/photos/185837025@N03


Maler & rutenett

Det er laget maler for Powerpoint-presentasjoner, Word-dokumenter 
og videoproduksjon i Premiere Rush, samt en generell Indesign-mal 
for øvrig grafisk produksjon. Disse kan lastes ned på intranett. 
Eksterne brukere kan ved behov ta kontakt med kommunikasjon i 
Troms og Finnmark fylkeskommune for tilgang til malene.

Rutenettet til høyre viser det underliggende grunnlaget for materiell 
i stående A4. Det kan skaleres til andre A-formater.

TFFK rutenett A4



Universell utforming

Fylkeskommunen skal være inkluderende for alle våre brukere. Her 
er noen punkter man bør tenke på når man lager grafisk materiell. 

Lesbarhet
• Legg alltid vekt på god lesbarhet. Vi anbefaler en minste tekststør-

relse på trykk på 8 pkt. for Montserrat og 10 pkt. for Crimson Pro. 
• Linjeavstand er også viktig for lesbarhet – ikke klem linjer sammen. 
• Pass på lengden på tekstlinjer – for mye tekst per linje er tungt å lese. 

Rundt 45–90 tegn er optimalt. 
• Sørg for god kontrast – vær varsom med tekst på farget bakgrunn. 
• Vær sjenerøs med luft, ikke press inn for mye informasjon pr. side.
• Ikke sett overskrifter eller uthevede ord i store bokstaver, med min-

dre det er initialord/akronymer (f.eks. TFFK, NATO).
• Vær konsekvent med hvilke skrifttyper, skriftsnitt (fet, kursiv, etc.) og 

skriftstørrelser som brukes i overskrifter, brødtekst, bilde tekster, uthe-
vet tekst og så videre – det skaper forutsigbarhet for leseren. Begrens 
hvor mange forskjellige typografiske stiler og varianter som brukes. 

Språk og struktur
• Det er viktig å bruke klart og lettfattelig språk, og 

å dele informasjon opp i en enkel, logisk struktur. 
Bruk korte setninger og avsnitt. 

• Vær konsekvent i skrivemåte (for eksempel ved ord 
som veg/vei).

• Om man må bruke faguttrykk bør disse forklares. 

Digitalt
• Offentlige nettsider følger klare regler for universell 

utforming. Se Forskrift om universell utforming.
• Unngå å lagre digitale dokumenter med tekst som 

bilde filer, da det utelukker bruk av teksttiltale. 
Skannede dokumenter bør konverteres til tekst med 
OCR-programvare.

• Du kan lese mer om universell utforming i digitale 
medier på Digitaliseringsdirektoratet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732
https://uu.difi.no


Eksempler

På de følgende sidene vises noen eksempler på profilen i bruk.



Rapport
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Dollacepedi sitatem autem et rem re volore duciduciatin

Nequi volo 
molora quibusciti  
comnimu santust, 

oditio. Vidus 
et optiunda.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701, 9815 Vadsø

2

1.
Vidipientio omnit 
quas nostias

Imaximpos explibus, si demperum quias volenem-
qui occus sum fugia ni dolutem nimporia volor sed 
explam, vit que dolorunt reperoruntet pliquia dolor 
ma sedic toreri volorios et aceptatio. Optatem po-
repudaerum ratur?

Ibusapis explabor asperum as eseque etur? Quianimus et od et quiae idellut 
fugiati debit facerem et od que ped ut ma ium quaepudam, quiam as enimillo 
dolores simporporior ad moluptatur aut rerem ligendipit voloris porrovid quam 
harchillest millecabo. Ut ma venda nihillates venis autatus impossit es ero
vidunt moles intenihil experaerum quiatem sae sintionseque eatas doluptium 
inciduc iduntem fugit alit omnisimus delles si ut quia que sit velia sed quodige 
nissit ut offi ciet harumquame preicaborio quae. Nequi volo molora quibusciti 
tem. Pa nus comnimu santust, oditio. Git veligen tectas invella uteceatur, vidus 
dist, sim velest, qui iunt quas et optiunda cum qui re magnit aliquate none per
orit atatem rem volut aut plignatios et volupta tamusam, quia qui tota quid qua
est iumqui acid ent omnimusandam nonse dit, to doluptatem. Itatem etur, ut la 
il ipsum et porem volende bisimusciet que nosae a velest molorent ut dissunt.

Fic temque nost, uta videnti issit, sam aut quost, aut que necaes abore etur sam 
ini occat enihici endanim fuga. Nemodipienis ation nonsentia dolut lam ver-
ferum, quis diandam, offi c tem volorum quibus peror aut volorecest, cuptatur, 
idellupta volor modit fuga. Ut autaquiat at.

Fernam
Con ne ipsa sitis pos molorro beaque cus nestrum la sequi blam voloremque 
ommoluptat eaquibu sandera con nos alitatem fuga. Ihitibus et aut fuga. Ovit 
rem es ut intempo renimolum ut reperfera nost, arum il autem autatium aliqu

3

iatem idel ide pa am, offi cil itatia aut quias ent 
archil exped es simosae. Ed estem licium abo. 
Itaquid quibeat qui offi cip suntem ipicienda prae 
dit et a dolores sitatem audaecest atempos non
seditatis es ius ute perupta tectas ad eaqui sint.

Delibeaqui blaccus cimusa de sit audaestrum ali
cimo lorerovit que dolupta sperruptas et exerci
tia consequia illa quid molut et ad quibusci cum 
nonsequo ipistet asperro vitiis quatinu lparci 
cupitis nonsequam licatur moluptat fugia non
sequos ea volorempor restemo ilit liatquae vent 
dion pa explibus, optas rectatus comnis dolupti
ore dolorer feritatquam ium faciatusani nest vel 
iliquam sim lab ium volut ratet apersperia di di
tam il id quam harcim sum expeditatis venditat
que omnihic to offi ctur solecus ea volorrumqui 
duciatur autatis ex essum es atiorepedis ducient, 
consenim rernati stibus.

La conserore in expelitis et laboreiur? Quis 
estiam quia dolupid molorep udanditi restion 
sequam volupic aecatem porroriat.

Vollandia quame numendae
Lit volligendis nate sedi ducimporerum vellabo 
rrorese raerest, ut alique sam utes sunto ditiusa 
in re et eos mollit, ipsaerum rerero omnist, odi 
dolescius ne ni volliquia serum facesto taest, 
cuptur ma sum consereped quas inis repudan
dis diamus molut essunt omniant hillorero ent 
asperati comni sequunt auditas eius abo. Rum ea 
quatur acepedia dolum essequiam qui similitet 
aut quatios moloribusa conseritio. Itatur?

La conserore 
in expelitis et 

laboreiur?  

Hitium sime debitionsed eosant ati simeni offi ci-
piet verum et lacerum quo bero is endipic ieni
mus doluptur, ut excepra tiist, ut re delesequas 
natur, estiis nonseque doluptatibus dicae pori
onsed eaquis ut et est mo consequis delis sum 
et fuga. Aximendae num volent quis millaceri 
dellam aut hillant.

Cearum qui remporr oreperiti 
Ratem que voluptaspiet periora vellam quidem 
ex etur, et unt, ut mi, consende elenia et volum 
dolupta secae omni qui consequ ianihit utate est, 
sa consequae prem et imus voluptam aliquat.

Pudandam quodiam, odit lant dollab ium apelis 
exped quat es eturist eate verferia diae volesti 
blaccabo. Ut latum apis doluptur aut quundae 
nos abor miliscim raeptassit laborpo raeperum
quia pa sunt aut ut fuga. Itatur am corepel labo
rero es ad ulpa dolupta tiasit, sequodia consequ
as adit reiunturis ditatius, a versperum dolupta 
voluptatiis ella quiaepudam quo mintur restent. 
Ferum everore ctempore quisqui aut laut quam, 
eicaeperovit pratio temperum, qui adipsam en
daestotae quossin consedis de.

Delibeaqui
occulumsit
Qui offi cide volorum
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Brev/referat 
& konvolutt

unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §15.3

Side 2/2

Itaerciis simperc hillis doloratqui corrum quae plit qui totatisim unt eate ve-

rum enis eum quia que plaut alit liaepre delibus alibus et maxima quiatqui 

totaqui dolutat empelis voloriores re dolut autem doles sumquiate volup-

tatem ium quamet di sedit molorem atur audanda estempos dem dolor as 

aut quo et et etur autem idunt alicae ni ne sum fuga. Ut autat.

Solores sequiae in num aut exero con eossequatat mo comnis sunt omni-

met aut vendignis sa nulles ex exped quia autemoditate de offi citiis minciti 

dolorem nossimus am quas dentibus quiandi ut que inctatatis quaecte 

modipitas etur, te ea que dolestrum fuga. Ibere, optaerio occate molup-

tat eris est quiatis expliquas que est facepedit que eatur saperovit, optate 

voluptam rem facerit iberatus. Nam facepe eum se sitatia comnihi llanist 

etum esequat emquatur rem res accupta quo to te nulliqui ut la voluptae 

cus aut fuga. Agnis aut experumet apit quiasperum. 

Catque optae doloruptat utatum dolupti delit modiorporae nos eariam 

exere etur aborias ea voluptas nim as magnaturem quiasse quatiae pudit, 

nist pa et dolore ditatin nusapedi ommoluption ped quas eossequi con 

rempor re vellam ut lantur ad ullut et laborenim adit quae ilit dentio. Pe 

etur repel eum iuscient que nonsequis elitati quidel ipietur seri il expla der-

spe venihit pre vid que evererum expligendis exped minverspitia sam exce-

per spieniment, od mo ipsam, autem acest offi c tem. Nam harcipiendam 

re, quis secea nobis si blab iniendusant.

Ibusam faciaspedi beaque moluptatur? Quid que mod quo vit quunt.Sit 

adia corum ra sintio totatus.

Di rehenda corrume ressinus doluptam sunt arumet qui volut molorporest, 

ut ent etusantiur sit, consequam dipsusae reprat.Mus dolende moluptior-

por maio. Ita id ullicium dolestendem dolorerum est labo. 

Postadresse:

Troms og Finnmark fylkeskommune

Postboks 701, 9815 Vadsø

Kontakt:

E-post: postmottak@tffk.no

Telefon: 77 75 50 00

Nettside:

tffk.no

Avdelings-/seksjonsnavn

unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §15.3

Dato: 01.01.2020

Sted: Stedsnavn

Saksnr.: 11/100

Dok.nr.: 00000

Saksbehandler:

Navn saksbehandler

Navn mottaker

Gateadresse

Postnr./sted

Poremossi reptae
Itaerciis simperc hillis doloratqui corrum quae plit qui totatisim unt eate ve-

rum enis eum quia que plaut alit liaepre delibus alibus et maxima quiatqui 

totaqui dolutat empelis voloriores re dolut autem doles sumquiate volup-

tatem ium quamet di sedit molorem atur audanda estempos dem dolor as 

aut quo et et etur autem idunt alicae ni ne sum fuga. Ut autat.

Solores sequiae in num aut exero con eossequatat mo comnis sunt omni-

met aut vendignis sa nulles ex exped quia autemoditate de offi citiis minciti 

dolorem nossimus am quas dentibus quiandi ut que inctatatis quaecte 

modipitas etur, te ea que dolestrum fuga. Ibere, optaerio occate molup-

tat eris est quiatis expliquas que est facepedit que eatur saperovit, optate 

voluptam rem facerit iberatus. Nam facepe eum se sitatia comnihi llanist 

etum esequat emquatur rem res accupta quo to te nulliqui ut la voluptae 

cus aut fuga. Agnis aut experumet apit quiasperum.

Med vennlig hilsen

Navn saksbehandler,

Tittel, Troms og Finnmark fylkeskommune

Postadresse:

Troms og Finnmark fylkeskommune

Postboks 701, 9815 Vadsø

Kontakt:

E-post: postmottak@tffk.no

Telefon: 77 75 50 00

Nettside:

tffk.no

KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE 
Postboks 44, Hessengveien 6, 9916 Hesseng
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Konferansemateriell

Navn etternavn
Troms og Finnmark fylkeskommune
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Visittkort

Fornavn Etternavn

Stillingstittel norsk

Stillingstittel samisk

+47 123 45 678 / +47 12 34 56 78

fornavn.etternavn@tffk.no

tffk.no
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Bildekor

EksEmpLEr SIDE 6



Annonser

Stilling ledig

Undervisningsstilling – 
biologi og naturfag

Skolen har ledig inntil 100 % vikariat for lærer 

i biologi og naturfag i tiden 01.08.20–31.07.21. 

Undervisningen vil være på alle nivå ved studie-

forberedende utdanningsprogram samt yrkes-

faglige utdanningsprogram.

Det er ønskelig med søkere som har kompetanse 

på minimum bachelornivå. Kvalifi kasjonskrav føl

ger av forskrift til opplæringslova § 14-4. Skolen 

ønsker søkere som kan undervise i fl ere fag.

Søknad sendes via jobbnorge.no innen 29.03.20.

Miljødirektoratet utlyser følgende midler:

Tilskudd til friluftsaktivitet

Målet for tilskuddet er å øke deltakelsen i helsefrem-

mende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for 

alle grupper i befolkningen.

Alle frivillige organisasjoner og friluftsråd med orga-

nisasjonsnummer i Brønnøy  sundregisteret kan søke 

om tilskudd.

Les mer på tffk.no. Søknad sendes via 

soknadssenter.miljodirektoratet.no

Søknadsfrist: 1. februar.
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Rollup

Berchilia 
con eario 
blabore 
resto

Berchilia 
con eario

• Giandit laborest. 
• Expellum rerum is vid.
• Ut fugiam volores.
• Torecerum eic.
• Temporrum, invene sequam, 

tempos di cus.

Dae voluptae comnis expe-
dia ndamus volum sam que 
veleculla, temperum fugi-
asp ereprate consendis nul-
luptatur, nis accullab ium et 
que volupit volorecti ut.Git, 
simus mi, invellique. Bis no-
bisquae nonet quias.

Berchilia 
con eario

• Giandit laborest. 
• Expellum rerum is vid.
• Ut fugiam volores.
• Torecerum eic.
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