GRAFISK PROFIL
FÖR LARSMO
version 1.3
190907

INNEHÅLL:
KAP 1. INLEDNING KAP 2. LOGO KAP 3. SLOGAN KAP 4.
FÄRGER KAP 5. TYPOGRAFI KAP 6. KORRESPONDENSMATERIAL KAP 7. ANNONSER

KAP 1. INLEDNING

VAD ÄR LARSMO?

Den här manualen är ett redskap för alla som arbetar i eller
med Larsmo. Genom att använda oss av de riktlinjer manualen
innehåller, skapar vi en tydlig bild av Larsmo som är lätt att känna
igen.

När vi tog fram manualen arbetade vi med att försöka definiera
Larsmo. Vi kom fram till några värdeord som gärna får genomsyra all kommunikation, bildspråk och text m.m.

Larsmoandan
I Larsmo råder en speciell positiv anda. Talko-andan finns kvar,
såsom praktisk företagsamhet. Vi har handlingskraft, “gör
hellre än pratar”. Vi flyttar inte gärna på oss, utan trivs i kommunen, som också växer så det knakar.

Aktiv fritid
Vi är aktiva på fritiden, både till sjöss och i naturen. Det satsas
medvetet på fritidsaktiviteter.

Skärgård och båtbyggande
Larsmo består av 365 öar och vi tar tillvara detta genom
strandnära boende, genom utveckling av turismen och i villalivet. Båtindustrin är också en viktig del av Larsmo.

Kommunen på väg framåt
Befolkningsutvecklingen är positiv och Larsmo är en självständig kommun med fart och framåtanda.

Vi kommunicerar detta med en ny slogan. Den ska
tillsammans med logon marknadsföra Larsmo.

365 öar livskraft

KAP 2. LOGO
Larsmos nya logo består av två segel på en botten av himmel, hav och horisont.. Namnet
Larsmo står med fonten ff Cocoon. Logon kan användas med eller utan slogan.

Logon används främst i färg,
men finns även i gråskala.
Logon finns i två versioner, en
svensk och en svensk/finsk.

2.2 Storlek

Rekommenderad minsta
storlek är 20 mm bred.

Rekommenderad allmän
storlek är 22-24 mm bred,
beroende på användning.

2.3 Frizon

Frizonen baserar sig på det mindre seglet. Det är det absolut minsta avstånd
som bör finnas runt logon när text
eller annat placeras bredvid. Ju större
avstånd, desto mer slagkraft.

2.4 Logoformat
2.4.1 Till tryck, CMYK (4-färg)
Fyrfärgsversionen är den som används mest. Den är avsedd för tryck och fungerar bra på
färgutskrifter. Denna logotyp används såväl vid tryck på bestruket, som på obestruket papper. (mappen till tryck, larsmologo_cmyk.eps)

2.4.2 Till tryck, PMS Coated
Denna logo skall användas vid tryck på bestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger ett
”säkrare” tryckresultat än fyrfärgsblandningar och är oftast mer ekonomiskt om du ska
trycka mycket något med endast få färger och många upplagor. (mappen till tryck, larsmologo_pms_coated.eps)

2.4.3 Till tryck, PMS Uncoated
Denna logotyp skall användas vid tryck på obestruket papper. Pms-färger (Pantone) ger
ett ”säkrare” tryckresultat än fyrfärgsblandningar och är oftast mer ekonomiskt om du ska
trycka något med enbart få färger. (mappen till tryck, larsmologo_pms_uncoated.eps)

2.4.4 I Officeprogram (word och powerpoint mfl.)
Dessa logotyper är i formatet png. Detta format är bra att använda när du gör enkla trycksaker som enbart skrivs ut på en bordsskrivare eller när du gör PowerPoint-presentationer
som skall ses på skärm. (mappen officeprogram, larsmologo_rgb.png)

2.4.5 På webben
Här finns två logotyper, en i jpg, samt en i formatet rgb-eps. ( mappen webb, larsmologo_
rgb.jpg och larsmologo_rgb.eps)

2.4.6 Svartvit
Den här används när man inte har möjlighet att trycka i färg. (mappen tryck/office, larsmologo_svartvit.eps, larsmologo_svartvit.png)

KAP 3. SLOGAN
3.1 Slogans användning
Slogan är fri att användas där den passar. För att behålla helhetsintrycket bör den dock
alltid skrivas med samma font och placeras liknande. Slogan finns som bild på logo- cd i
mappen ”slogan”.
Slogan ska aldrig användas precis under eller bredvid logon. Den ska inte tävla med logon,
utan ses som komplement. På kläder kan den t.ex. gärna sitta på armen eller ryggen, ifall
logon är på bröstet.
Exempel: Om logon placeras upptill på en A4, så ska slogan placeras antingen nere i kanten
eller i samband med ett textstycke. På så vis undviker vi olika ”nya” varianter som kan uppfattas som logo.

365 öar livskraft

3.2 Slogans uppbyggnad
Slogan ska helst skrivas med fonten Freight Sans bold italic. Den skrivs i någon av logofärgerna, alternativt någon av komplementfärgerna. Slogan finns även som bild på logo- cd i
mappen ”slogan”.

365 öar livskraft

KAP 4. FÄRG
4.1 Logofärg
Himmelsblå
Pantone 299 EC
CMYK 86/8/0/0
sRGB 0/161/222
HTML 00A1DE

Havsblå
Pantone 2945 EC
CMYK 100 /52 /2/15
RGB 0/84/159
HTML 00549F

4.2 Kompletterande färger

Solnedgång

Sot

Gräsgrön

Solljus

Pantone 152 EC
CMYK 0/68/100/0
RGB 225/112 /0
HTML E17000

Pantone Black
CMYK 0 /0/0/100
RGB 30/30/30
HTML 1E1E1E

Pantone 377 EC
CMYK 56 /1 /100/22
RGB 115/150/0
HTML 739600

Pantone 130 EC
CMYK 0/35 /100/0
RGB 240/171/0
HTML F0AB00

KAP 5. TYPOGRAFI
För att stärka varumärket Larsmo kan man förutom färger och logo använda sig av typsnitt.
För tryck av Larsmos brevpapper, kuvert m.m. har vi valt typsnittet Freight Sans. Detta
typsnitt används främst för tryckt material.
Internt Inom Larsmo kommun rekommenderas Arial. På webben rekommenderas även
Arial.

Freight Sans

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅ ÄÖ
abcdefghijklmnopqrs
tv w x yzåäö 1234567890

KAP 5. TYPOGRAFI
Förutom Freight Sans så har vi valt Arial. Arial används i ”vardagstypografin”, som t.ex. i
email, worddokument etc. Den hör till standard fonterna i PC och därför kan alla lätt använda den utan att behöva installera någon ny font.

Arial

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUV WX YZ Å ÄÖ
abcdefghijklmnopqrs
tv wxyzåäö 1234567890
Arial Black

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmopqrst
vwxyzåäö
1234567890

KAP 6. KORRESPONDENSMATERIAL

Larsmo kommun | Norra Larsmovägen 30 | FIN - 68570 Larsmo
Tel (06) 785 7111 | Fax (06) 785 7299 | Fo-nummer 0180857-0
www.larsmo.fi | larsmo.kommun@larsmo.fi

KAP 7. ANNONSER

Larsmo kommun

www.larsmo.fi
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