INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN
Greppa Näringen logotypen är den
officiella avsändaren och vårt viktigaste
verktyg. Logotypen har en klar och
tydlig form som syns mycket bra i alla
sammanhang.
För att skydda logotypens visuella
integritet, ska den alltid omges av en
yta fri från text och grafik. Den fria ytan
definieras här till höger och baseras på
höjden av bokstaven 'n' i logotypen.
Logotypen fungerar bra även i små
storlekar, men för att garantera
att logotypen alltid är läsbar ﬁnns en
minimistorlek deﬁnierad till 15 mm.
Det är den minsta storlek som får
användas, och den mäts i bredden på
orden ’greppa näringen’. Sträva alltid
efter att göra logotypen så tydlig som
möjligt.
Logotypens färg definieras genom
PANTONE systemet. P g a restriktioner
i tryck eller olika sätt att reproducera
logotypen i annat media, har logotypen
anpassats till andra färgsystem, se
sid 11.

LOGOTYPENS FÄRGER
Greppa Näringens logotyp finns i ett
antal olika färger för att möjliggöra dess
användning mot olika bakgrunder samt
vid olika trycktekniker.
1. Logotypens standardutförande är
de fördefinierade ljus- och mörkblå
färgerna. Denna version ska användas
i så stor utsträckning som möjligt.
2. Den svarta logotypen används när
man endast kan trycka i en färg p g a
trycktekniska skäl.
3. Den vita versionen av logotypen
används när logotypen placeras på en
mörk bakgrund.
4. Den ljusblå versionen av logotypen
används när logotypen av trycktekniska
skäl endast kan tryckas i en färg.
Denna variant ska endast användas i
undan-tagsfall. Rådgör med
projektansvarig innan användning.

LOGOTYPEN MOT BAKGRUNDER
Sträva alltid efter bästa läsbarhet när
du placerar logotypen. Den tvåfärgade
standardlogotypen ska alltid användas i
första hand. Där bakgrunden är för
mörk för att logotypen ska framträda
används den negativa varianten.
Den svarta logotypen ska endast
användas vid svart-vitt tryck.

FELAKTIGT ANVÄNDANDE AV
LOGOTYPEN
Det är lätt att göra fel vid användandet
av logotypen. Till höger är några
vanliga misstag som ska undvikas.

TYPOGRAFI
Typsnitten för Greppa Näringen är
indelade i två områden:
1. Typsnitt för tryckt kommunikation:
Helvetica och Adobe Garamond
2. Typsnitt för digital
kommunikation(webben):
Arial och Times New Roman
För mer information om typsnitten och
deras använding se följande sidor.

TYPSNITT FÖR TRYCKT
KOMMUNIKATION
Samtliga varianter i de båda typsnitten
är tillåtna. Helvetica används i första
hand i rubriker, bildtexter och tabeller.
Adobe Garamond används med fördel
i brödtext.

TYPSNITT FÖR KONTORSARBETE
Helvetica och Adobe Garamond finns
inte alltid tillgängliga på alla datorer. I
de fall då dessa inte finns används
istället Arial till rubriker, tabeller och
bildtexter. Times New Roman används
för brödtext. I PowerPoint används
enbart Arial. Mallar för Word och
PowerPoint kommer att tas fram under
2010.

TYPSNITT FÖR WEB
Eftersom typsnitt på webben är
begränsat används här två vanligt
förekommande typsnitt: Arial och
Times New Roman.

FÄRGPALETT
Greppa Näringens färger är indelade i
primära identitetsfärger och sekundära
dekorfärger.
De primära identitetsfärgerna är en del
av Greppa Näringen logotypen. För att
undvika att de primära färgerna konkurerar med logotypen bör de undvikas i
dekorativ grafik.
De sekundära färgerna bildar en
harmonisk färgpalett som kompletterar
de mer strikta och konservativa
identitetsfärgerna. De sekundära
färgerna används både till dekor och
till de kategorier som framgår till höger.
Använd aldrig de definierade färgerna
till andra kategorier än de förbestämda.
Den röda färgen används uteslutande
som kategorifärg i material riktat till
målgruppen rådgivare. Fältet och Stallet
är kategorier som i första hand används
i material riktat till målgruppen
lantbrukare. Allt material måste inte
kategoriseras, kategorier används när
det underlättar.
Färgerna kan med fördel användas i
tabeller och grafer av olika slag.
För färgernas tekniska specifikationer,
v g se nästa sida.

FÄRGSCHEMA
För att säkerställa att våra färger alltid
upplevs så likartat som möjligt finns
färger definierade för olika typer av
tryckteknik. Logotypen ska alltid i första
hand tryckas i Pantone där det
är möjligt.
Så här tolkar du koderna:
PANTONE Internationell färgstandard
för s k ”dekorfärger”
CMYK Europeisk standard, s k
”fyrfärgstryck”
RGB Video och digitalt färgsystem

GRAFISKT ELEMENT - VÅGEN
’Vågen’ är ett återkommande grafiskt
element inom Greppa Näringens
kommunikativa material. Den hjälper till
att stärka Greppa Näringens identitet.
Vågen ska inte användas så att den
konkurrerar med logotypen.
Vågen finns i två utföranden, en
smalare och en bredare version. Den
smalare versionen hjälper till att
beskära samt rama in bilder medan
den bredare vågen har ett friare
användningsområde.
Ett av vågens syften är att ytterligare
förtydliga vilken kategori materialet
tillhör. Detta åstadkoms genom
färgsättning enligt kategorierna.
Se sid 10-11 för kategoriernas färger.

BILD
Bild är en stark identitetsbärare och en
tydlig del av Greppa Näringens profil.
Bilden ska både förstärka det aktuella
budskapet och spegla Greppa Näringens
personlighet.
Varje fototillälle ska ses som en
möjlighet att komplettera en ständigt
växande bildbank för Greppa Näringen.
För att skapa en enhetlig känsla finns
utarbetade riktlinjer för bilderna.
Generellt finns två huvudlinjer för
bildmotiven:
1. Stämningsfulla miljöbilder från
omgivningarna
2. Motiv hämtade från den dagliga
verksamheten

BILDSTRATEGI
Här bredvid förklaras det strategiska
tänket vid val av bilder samt hur bilder
ska användas.

PERSONLIGHET
Så här önskar vi att kommunikationen
ska uppfattas i stort.

