Grafisk Manual

Logotyp
Logotypen är den viktigaste delen i den grafiska profilen. Den är en kvalitetsstämpel på hela verksamheten och bidrar till
att snabbt känna igen varumärket i all visuell kommunikation. Logotypen ska användas i alla kommunikationssammanhang
och vara väl synlig.
Placering: Logotypen placeras som avsändare längst ned i originalet i mån av plats och utformning.

Färger
Färgblandningar för webb och trycksaker anges nedan i CMYK, HTML, RGB samt PMS.

C: 80%, M: 15%, Y: 100%, K: 10%
HTML: #2a9142
RGB: 42, 145, 66
PMS: 363 C

C: 15%, M: 90%, Y: 100%, K: 0%
HTML: #d3412a
RGB: 211, 65, 42
PMS: 173 C

C: 0%, M: 15%, Y: 90%, K: 0%
HTML: #ffd530
RGB: 255, 213, 48
PMS: 122 C

Typografi
En enhetlig typografi skapar en god känsla för identitet och igenkänning och är en viktig del av de kommunikativa uttrycken.
Vid grafiskt material och i webb används Open Sans Regular. I rubriker används Nunito Bold. Gäller för både print och webb.
Vid kontorskorrespondens används Arial och Arial Bold.
Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Nunito Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890.,:;()/&%#”!+?@*^-_–

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Arial Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890.,:;()/&%#”!+?@*^-_–

Grafiska element
Livsames grafiska profil bygger på en design med inslag av cirklar och rundade hörn samt färger hämtade från logotypen.
I rubriker kan vissa ord eller meningar betonas genom att använda en underlinje eller färgad i grön alternativt röd färg.
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Profilmaterial
Profilmaterial för Livsame bör alltid innehålla logotyp samt (i mån om plats) bilder som visualiserar verksamheten. Nedan följer
exempel på annons och profilmaterial i enlighet med den grafiska manualen.

God, nyttig och billig mat för alla.
Tillsammans skapar vi
Sveriges bästa matbutik
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Välkommen till vår nya butik i Gävle på Norra Kopparslagargatan 18 i centrala Gävle.

www.livsame.se • Tel.026-000 000

Materialet är framtaget i samarbete med Precis Reklam AB.
Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete.
026-511 000 • www.precisreklam.se

www.livsame.se

