Grafisk Profil

En guide för dig som ska använda vår logotyp.
Rubrik i 18 pt Candara Bold i 70% K.
Just den här sidan är ett exempel på förstasidan i foldrar.
Candara 12 pt Regular i 100% K.

PMS 185
PMS 335
70% K

www.mikatec.se

Typografi.

Stor rubrik
Huvudrubrik på en trycksak, annons etc ska vara Candara 24 pt Bold grå (70% K) eller större, som
exempelvis rubriken på föregående sida, där den är 36 pk.

Rubrik
Rubriker i trycksaker ska användas där man behöver dela upp texten i olika delar. Använd då
rubrik i Candara 18 pt Bold grå (70% K).

Underrubrik
Rubriker i trycksaker med flera stycken där texten behöver rangordnas, kan man använda en
underrubrik i Candara 16 pt Bold grå (70% K). Men normalt används alltså endast varianterna stor
rubrik och rubrik.
Brödtext
I vanlig löpande text används Candara 12 pt Regular svart (100% K) där detta fungerar, i exempelvis trycksaker, mindre annonser etc. Är tryckytan liten kan man gå ända ned till 9 pt. Radavstånd
är i normalfallet satt till auto i det program du använder, som Word, Indesign m fl.
Detta ger vid 12 pt radavståndet 14,4 pt.

Mallar
Trycksaker som kräver företagsuppgifter ska utformas enligt sidfoten nedan. En A4 brevmall för
Word finns att tillgå. Likaså mallar för visitkort.

Web
Hemisdan består av ytterligare dekorelement och gråtoner.
Dessa färgkoder tillhandahålls på förfrågan.
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Färger och dekorelement
Logotypen återges i fullfärg där det är möjligt.
Färgerna är:
Röd
Grön
Grå
Ljusgrå

Pantone 185 C
Pantone 335 C
Pantone Cool Gray 11 C
Pantone Cool Gray 1 C

CMYK 3/100/85/0
CMYK 100/25/71/10
CMYK 0/0/0/70
CMYK 0/0/0/10

60 mm
Dekorelement
Cirkel

RGB 231/0/51
RGB 0/126/102
RGB 109/110/113
RGB 229/229/229

40
mm

WEB #e70033
WEB #007e66
WEB #4c4c4c
WEB #e5e5e5

20
mm

Detta är dekorelement vid bakgrunder,
sidhuvud och sidfot. Dessa ska återges i
ljusgrått (10% K).
Samtliga former av dekorelement kan
användas som bildavgränsare >>>

Dekorelement vid avgränsningar och avslut.

Märket, i vardagstal “Logo” = Logotyp + Payoff + Symbol
Idag kallas företagets Märke oftast för logo eler logga helt enkelt. Men logotypen är egentligen
endast namnet i ett bestämt utseende vad gäller typsnitt och utformning. Vår logo ska alltid
återges i sin helhet med marginaler till omgivande objekt enligt nedan. Detta för att “luft” skapar läsbarhet. Detta kallas frizon. Vår logo består av Namn, Payoff och symbol.
Varianter på dessa finns på kommande sida.
Frizon

Symbol
Logotyp
Payoff

}

Märke

Vår vision
”Vår vision är att med högsta kvalitet vara det självklara valet av samarbetspartner inom teknikutveckling”.
Visionstexten ska alltid återges i sin helhet i Candara Italic och som citat. Visionstexten kan visas
både som rubrik och brödtext beroende på var den ska återges.

Logo, symbol och border
Vår logo ska alltid återges i fullfärg där det är möjligt. Använd Pantone (PMS), CMYK eller RGB
beroende på media. Gråskala, svart och vit variant används där det är lämligt.
Profilprodukter och arbetskläder är produkter där enfärgstryck kan vara lämpligare.

Visitkort
Visitkorten ska vara 90 x 50 mm på vitt 250 - 300 g papper utan struktur.
Enkelsidiga eller med baksida enligt nedan.

Mikael Westling
Design Engineer

Candara 11 pt Bold grå (70% K)
Candara 8 pt Regular
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Candara 8 pt Regular
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Övrig användning
Inom marknadsföring finns många platser att synas på med sin logotyp och sina budskap.
Är ni osäker på hur vår logotyp får användas så hör av er till oss.
Vi försöker hålla vår hemsida uppdaterad med det senaste som rör vår verksamhet.
www.mikatec.se
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