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> Användning

Standardversion.

ANVÄNDNING
Vår logotype finns i tre olika varianter - en blå standardvariant, en svart version samt i negativ.
I största möjliga mån använder vi standardversionen av vår logotyp då dess “Elvenite-blå” färg bidrar till att lyfta vårt
material och hjälper till att stärka vårt varumärke. Vår standardversion av logotypen placeras enabart mot vit
bakgrund.

Negativ version mot blå bakgrund.

Då standardanvändning av olika skäl inte är möjlig, till exempel på grund av att den ska placeras på en färgad bakgrund
eller mot en bild, så använder vi vårt vita negativ. Det är viktigt att vi är noga med att säkerställa att logotypen tydligt
skiljer sig från den bakgrund den placeras mot.
Den svarta varianten av vår logotyp använder vi i de fall då vi vet att trycksaken eller dokumentet som den ska placeras i
kommer att tryckas eller printas i svart-vitt.

Svart version vid svart-vita tryck.

TÄNK PÅ!
Var noga med att alltid använda högupplösta filer av
vår logotyp. Ha bakgrund och omkringliggande miljö i
åtanke när du väljer logotypversion.

Negativ version mot bild.
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> Frizon
> Storlek

13 mm

Frizon

Storlek

Vår logotype ska alltid framträda klart och tydligt
i relation till andra objekt. Därför finns en frizon
runt logotypen som utgör minsta tillåtna avstånd till
annan grafik, bild eller text. Samma minimiavstånd
gäller till ytterkanten av det material där logotypen
ska placeras.

Det är viktigt för oss att vår logotype får utrymme
och att den alltid är tydlig och lätt att läsa. Därför
använder vi aldrig en mindre version av vår logotype
än en som är 13 mm i tryckt material.

För att få fram frizonen skalar du först logotypen till
önskad storlek. Använd dig sedan av bokstaven “e” i
logotypen. Frizonen utgörs av dess bredd.

I digitalt material eller på webb använder vi aldrig en
mindre version än 100 pixlar/72 dpi.

TÄNK PÅ!
Vi vill ge vår logotype det utrymme den
förtjänar. Dubbelkolla därför alltid såväl storlek
som frizon när du använder den.
Tänk även på att dessa regler också gäller för
digitala presentationer.

Logotypens frizon ska alltid respekteras, oavsett i
vilket material den används. Var därför noga med att
den följs när du beställer trycksaker, profilmaterial,
give-aways och digitalt material.
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FELAKTIG ANVÄNDNING
För att vår logotype alltid ska synas tydligt i vårt
material bör vi aldrig använda den mot bakgrunder
som gör att den framträder otydligt, exempelvis
mot mönster. Vår standardversion av logotypen
används enbart mot vit bakgrund. Mot övriga
bakgrunder använder vi ett negativ.
Vår logotyp ska alltid framställas i sitt originalutförande.
Därför undviker vi att använda skuggor och effekter på
den. Vi ska heller aldrig beskära, rotera, vrida eller
skala om den så att den blir oproportionerlig.

TÄNK PÅ!
Vi använder endast logotypen i blå/svart/vit.
Förvräng inte vår logotyp och välj version
utifrån bakgrund.
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