Grafisk manual

Typsnitt

AB C D E F G HI J K L M NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
ab c d e f g h i j k l m n o p qrstuvwxyzåäö
01 2 3 4 5 6 7 8 9
Som typsnitt används Eurostile.
I bold där det behövs markeras extra. T.ex. i rubriker.
I övrigt används regular. Storleken anpassas efter media.
I annonser (dagspress) används med fördel 12pt i brödtext. I rubriker ska storleken vara dubbelt
så stor som brödtexten, dvs. 24pt.

Färger
Marknadsföreningen NordostSkåne använder sig av tre färger.

C=0 M=0 Y=100 K=0
Webb = ffff00
R=255 G=255 B=0

C=0 M=0 Y=0 K=0
Webb = ffffff
R=255 G=255 B=255

C=0 M=0 Y=0 K=100
Webb = 000000
R=0 G=0 B=0
Dagspress: C=60 M=40 Y=40 K=100

Logotyper

Original logotype

Negativ logotype #1

Negativ logotype #2

Annonsering

Månadens eventnamn

90%
Org. storlek
122x245mm

10mm.

Förnamn Efternamn
Fakta om personen

Lorem ipsum placerat quisque molestie. mauris accumsan,
lectus sit amet venenatis ornare, dui sapien consequat
purus, eget pulvinar metus velit vel justo. ut pulvinar
venenatis quam. nam sed urna nec lacus rutrum euismod.
nunc ac dolor sit amet dui ultricies facilisis.
Varmt välkommen!

Datum: dag 00 Månad kl. 00.00
Plats: Teatern (tivoliparken Kristianstad)
Änmal dig på vår hemsida

www.marknadsforeningen.net
Här hittar du också information om hur du
blir medlem. Kommande programpunkt kommer
att presenteras på hemsidan inom kort.

10mm.

5mm.

10mm.

Exempel på annons (storlek 122x245mm.) Med mått utsatta för placering av element och logotype.
3:e stycket text är alltid detsamma. De två övre skiljer sig beroende på aktivitet och plats.
Max 5 rader text i övre stycket. Föreställer bilden en person, justeras bilden med fördel så
personen inte hamnar i centrum av annonsen, utan då justeras en bit till höger i annonsen.

Element
Marknadsföreningen NordostSkåne använder sig av två element.
”Pilen” och det högerställda ”Strecket”.
Pilen används till huvudrubrik, och kommer in från vänster kant. Pekar mot höger kant. Där man finner
det gula ”strecket” som sedan följer en ner mot logotypen.

”Pil”

”Streck”

Ikoner
Ikonerna används i olika samanhang för att visualisera det Marknadsföreningen NordostSkåne står för.

Event

Förmåner

Glädje

Förmåner

Kontakt

Kunskap

Mat

Nätverk

Priser

