Varumärkesfrågor, logotyp, färgskala, typsnitt och exempel på applikationer

Vad är ett varumärke?
En vanligt förekommande definition av ett varumärke är:
“namn, term, tecken symbol eller design eller
en kombination av dessa som är avsedd att
identifiera varor eller tjänster från en eller flera
tillverkare och för att differentiera dem från
konkurrenternas varor och tjänster ”.

Mer enkelt uttryck är varumärket en symbol för
det samlade engagemanget och värderingarna
kring en produkt eller tjänst. Ett varumärke är
också ett löfte till omvärlden. Ett löfte om din
produkt eller tjänst, dina värderingar, din vision
och dina anställda. Ett löfte man alltid ska sträva
efter att infria.
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Varumärket är alltså både sådant man kan se

och ta på (färg, form och logotype), och sådant
som man inte kan ta på men upplever och känner (attityder och värderingar). Därför brukar
man säga att ett varumärke är en form av kvalitetsgarant och representant för organisationen,
tjänsterna, medarbetarna och löftena som utfästs
till omgivningen.
Varumärket är också en symbol för det mervärde som skapar arbetsglädje och engagemang,
varumärket blir resultatet av det man åstadkommer gemensamt.

DEL 1 / VARUMÄRKET

Varumärkes- & profilhandbok
01.1

Förord
Kommunerna inom samarbetskommittén Skåne Nordost arbetar under ett
gemensamt varumärke. Denna profilhandbok har tillkommit för att alla som
arbetar inom Skåne Nordost-samarbetet ska veta hur varumärket används på
ett korrekt och avsett sätt. Profilhandboken fungerar som ett stöd för dig som
ska kommunicera, informera eller dokumentera med avsändare Skåne Nordost.
I profilhandboken ges en bakgrund till den grafiska profilens utseende, men här
finns även råd och stöd vid utformning av ett presentationsmaterial, en mailsignatur eller ett dokument, liksom formella krav för varumärkets användning.
Nytt i denna utgåva är att Skåne Nordosts verksamhetsområden är tydliggjorda
genom att olika färgskalor har tagits fram.
Det är viktigt att allt material som utformas inom Skåne Nordosts verksamheter
följer den framtagna profilen. Detta för att skapa harmoni och ett professionellt
uttryck. Mallar finns på hemsidan så att det är enkelt att följa de fastställda principerna för layout och utseende.
Ansvarig för varumärket är Skåne Nordosts chefsgrupp och det operativa stödet
hanteras av Skåne Nordosts utvecklingsledare. Välkommen att kontakta utvecklingsledaren om du har frågor eller behov.

Kristianstad, november 2020
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01.1

Vad är ett varumärke?
En vanligt förekommande definition av ett
varumärke är:
”Namn, term, tecken, symbol, design eller
en kombination av dessa som är avsedd att
identifiera varor eller tjänster från en eller flera
tillverkare och för att differentiera dem från
konkurrenternas varor och tjänster.”
Ett löfte

Mer enkelt uttryckt är varumärket en symbol för
det samlade engagemanget och värderingarna
kring en produkt, tjänst eller organisation. Ett
varumärke är ett löfte till de målgrupper, aktörer
och intressenter som har förväntningar på
leveranser och resultat.

Varumärket är alltså både sådant man kan se
och ta på (färg, form och logotyp), och sådant
som man inte kan ta på men upplever och
känner (attityder och värderingar). Därför
brukar man säga att ett varumärke är en form av
kvalitetsgarant och representant för organisationen, tjänsterna, medarbetarna och löftena
som utfästs till omgivningen.
Varumärket är också en symbol för det mervärde
som skapar arbetsglädje och engagemang.
Varumärket blir resultatet av det man åstadkommer gemensamt.
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Varför varumärkesarbete?
Med ett varumärkesarbete kommer en mängd
fördelar. Det gör exempelvis att Skåne Nordost
målgrupper blir ambassadörer för det arbete
som bedrivs inom ramen för samarbetet. Ett
starkt varumärke bidrar även till igenkänning.
Målgrupperna vet på så sätt att det är varumärket
som är avsändare utan särskilt mycket information eller bara genom att titta på typografering
eller färg.
Varumärket är en förmedlande länk som sammankopplar omvärlden med verksamhetens
vision, strategier och kärnvärden. Ett starkt
varumärke tydliggör varför varumärket är
relevant för samhälle, medborgare och andra
intressenter.
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01.2

Samhörighet

Varumärkesarbetet fungerar ofta som en vitamininjektion i organisationen. Man känner en större
samhörighet när man jobbar mot ett gemensamt
mål och har tagit ut en gemensam färdriktning.
Den interna stoltheten växer och viljan att jobba
mot något större ökar. De människor som företräder organisationen blir varumärkesbärare och
därmed ambassadörer för de värderingar, kärnvärden och uppgifter som organisationen har.
Ett tydligt varumärke stärker ambassadörskapet
när alla som arbetar i verksamheten kan svara
på frågorna ”varför är vi här?” och ”varför finns
verksamheten?”.
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Bakgrund och strategiska val
Tidigt i varumärkesprocessen stod det klart att
vi behövde göra ett strategiskt val avseende vad
eller vem som ska vara avsändaren/bäraren
av varumärket. Är det organisationen Skåne
Nordost med de 6 medlemskommunerna som
ska vara varumärkesbärare eller är det nordöstra
Skåne, den geografiska platsen?
Vi har valt att särskilja vem som ska vara avsändaren/bäraren av varumärket – vilket innebär
att vi ska hantera organisationen och platsen som
två skilda begrepp med olika förutsättningar och
krav. Det som ska uppnås är att söka och arbeta
med de gemensamma nyttorna för ökad kvalitet
och effektivitet, genom samverkan. Varumärket
Skåne Nordost är uppbyggt kring ett antal
strategiska val:
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01.3

Strategiska val:

• Fokusera på de gemensamma nyttorna
(det som tillför målgruppen ett värde).
• Skapa gemensamma erbjudanden.
• Visualisera alltid (där det är möjligt)
med karta.
• I löptext och när vi berättar om platsen
använd termen ”nordöstra Skåne”
• Lyft in kommunerna i kommunikationen.
De identifierade målgrupperna är inte på något
sätt homogena, utan kräver kommunikativ
anpassning och ”egna” positioner.

Utgångspunkt ”Skåne Nordost”:

• Ingen naturlig plats – den är konstruerad
som följd av samarbetet.
• Inga tydliga geografiska avgränsningar.
• Inga tydliga associationer/värderingar i
målgruppens medvetande.
• Inga naturliga orsaker för vilka kommuner
som ska ingå.
• Inga tydliga gemensamma unika och
särskiljande förutsättningar.
• Har som plats mycket låg kännedom.
• Det är en utopi att få invånarna att kalla sig
”Skåne Nordostare”.
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01.4

Våra kärnvärden
Kärnvärdena ska genomsyra all kommunikation
och alltid vara närvarande. Detta innebär att allt
som produceras ska ses genom ett varumärkesfilter som lyfter fram och förstärker platsen och
organisationens värderingar.

Arbetsprocessen resulterade i ett antal värdeord,
uppdelat på plats och organisation.
Värdeord plats:

• Fantastisk natur
• Attraktivt boende
• Närhet
• Trygghet
• Livskvalitet
• Hållbar utveckling
Värdeord organisation:

• Samarbete/Samverkan
• Utveckling
• Effektivisering
• Gemenskap
• Helhet
Kvalitet

·

Kärnvärdering plats:

”Skånsk livsglädje och ett lustfyllt liv”
Kärnvärdering organisation:

”Tillsammans är vi starka”
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01.5

Målgrupper
Följande målgrupper
definierades:
Målgrupper organisation:

Målgrupper plats:

• Invånare

• Inflyttare

• Myndigheter

• Besökare/turist

• Förtroendevalda

• Företagare

• Medarbetare

Målgrupps matris:

Myndigheter
Förtroendevalda

Erbjudande

Upplevt värde

Organisation

Medarbetare

Kärnvärden

Invånare

Företagare

Besökare

Plats

Inflyttare
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Målgrupper platsen|Inflyttaren
Unika/starka säljfördelar:

Nyckelord kommunikation:

• Nära till Köpenhamn och Malmö.
• Stort utbud och prisvärt boende.
• Skånsk kultur.
• Bra kommunikationer.
• Närhet natur – stad.
• Stor arbetsmarknad.
• Behagligt livstempo.

• Prisvärt
• Boendedröm
• Enkelt
• Närhet
• Trygghet
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01.6

Strategisk position:

Här kan du förverkliga din boendedröm.
Erbjudande:

I nordöstra Skåne bor du prisvärt med ett stort
och varierat utbud av boendeformer. Du blir en
del av den skånska kulturen och kan njuta av ett
naturnära boende samtidigt som du tar del av
alla fördelar med att bo nära staden. Närheten
till Malmö/Köpenhamn gör att Europa och
resten av världen aldrig känns långt borta. Som
en del av Öresundsregionen erbjuder nordöstra
Skåne en omfattande arbetsmarknad. Med bra
kommunikationer och korta avstånd förenklas
din vardag och du får tid över till annat.
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Målgrupper platsen|Turisten/Besökaren
Unika/starka säljfördelar:

Nyckelord kommunikation:

• Stort utbud av natur och fritidsrelaterade
upplevelser.
• Korta avstånd.
• Skånsk kultur (mat, miljö och historia).

• Aktiviteter som man gör tillsammans
• Organiserade upplevelser
• Variation
• Njutning

Erbjudande:

Strategisk position:

Nordöstra Skåne är lättillgängligt med bra
kommunikationer, vilket gör att besökaren
hinner med mycket under ett och samma besök
och även vill återkomma för att upptäcka mer.
Här finns ett stort utbud av natur- och aktivitetsupplevelser som erbjuder såväl avkoppling som
spänning för alla sinnen.

En aktiv och naturnära upplevelse.
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Målgrupper platsen|Företagare
Unika/starka säljfördelar:

Nyckelord kommunikation:

• Tillgänglighet internationellt, nationellt och
regionalt. ( Jmf med Stockholm).
• Låga etableringskostnader.
• Arbetskraft för den industriella sektorn.
• Stark och långtgående småföretagartradition.
• Alla starka fördelar som är relevanta för
målgruppen ”inflyttare”.

• Enkelt
• Kostnadseffektivt
• Bra affärsklimat
• Bra kommunikationer
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Strategisk position:

Ett enkelt företagande.

Erbjudande:

Genom lättillgänglighet och bra kommunikationer förenklas kontakten med kunder och
leverantörer. Tack vare ett stort utbud av mark
med konkurrenskraftiga priser blir etableringskostnaderna lägre. En stor andel av arbetskraften
har industrikompetens, vilket är attraktivt för
många industriföretag. Arbetskraften i regionen
är också lojal, vilket kan minska personalomsättningen. Utifrån näringslivets behov finns goda
möjligheter till relevant kompetensutveckling
via Högskolan och andra aktörer.
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Målgrupper organisationen
Invånare
Erbjudande:

Nyckelord kommunikation:

Genom Skåne Nordost får invånarna i regionen
ett bättre utbud av offentlig service. Man gynnas
också av den utveckling och effektivisering som
samarbetet genererar. Den ökade efterfrågan på
boende gör också regionen mer attraktiv, vilket
uppskattas av invånarna.

Resultat av arbetet.
Alla kommuner gynnas.
Utveckling.
Effektivitet.

Myndigheter
Erbjudande:

Nyckelord kommunikation:

Skåne Nordost erbjuder målgruppen en tydlig
kontakt och förhandlingspart för de sex kommunerna gemensamt. Skåne Nordost garanterar
också en hög kvalitet på arbetet.

Resultat av arbetet.
Alla kommuner gynnas.
Utveckling.
Effektivitet.

Medarbetare
Erbjudande:

Skåne Nordost erbjuder tjänstepersonerna i
kommunerna kunskapsutbyte, kompetensutveckling och ett viktigt kontaktnät.
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Nyckelord kommunikation:

Samarbete.
Lära av varandra.
Stöd och utbyte.
Kompetensutveckling.
Representantskap för något större.

Förtroendevalda
Erbjudande:

Skåne Nordost är en plattform för gemensamma
frågor. Organisationen är en starkare kraft än varje
enskild kommun och kan därmed påverka på ett
högre plan. Skåne Nordost driver fram gemensamma kommunala funktioner som i sin tur skapar utveckling och effektivisering i de enskilda
kommunerna och samarbetet som helhet.

Nyckelord kommunikation:

Lättare att driva igenom frågor.
Samarbete.
Gynnar den enskilda politikern.
Utveckling och effektivisering.
Pondus.
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Sammanfattning
I Skåne Nordosts varumärkesplattform skiljer vi
på platsen nordöstra Skåne och organisationen
Skåne Nordost. Vi har tagit fram kärnvärde för
platsen: ”Skånsk livsglädje och ett lustfyllt liv”
och ett kärnvärde för organisation: ”Tillsammans
är vi starka”.

Målgrupper organisation:

• Invånare
• Myndigheter
• Förtroendevalda
• Medarbetare
Målgrupper plats:

• Inflyttare:
”Här kan du förverkliga din boendedröm”
• Besökare/turist:
”En aktiv och naturnära upplevelse”
• Företagare:
”Ett enkelt företagande”
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02.1

Logotypen
Skåne Nordost logotyp består av den nya
symbolen och texten ”Skåne Nordost”.
Logotypen ska stå som avsändare för all
kommunikation, internt såväl som extern.
”Nordost” är typograferat i fet stil för att tydliggöra fokuseringen på nordöstra Skåne.
Logotypen ska vara avsändaren för Skåne
Nordost kärnvärde: ”Tillsammans är vi starka”.
Om jag är osäker?
Vänd dig till utvecklingsledaren om du har frågor
om vilken logotyp som ska användas och på vilket
sätt.

Viktigt att tänka på:

• Symbolen får inte förändras.
• Endast dessa varianter får användas
vid nya produktioner.
• Tillägg i text får inte göras.
• Formen och dess proportioner får inte
förändras.
• Logotypen behöver frirum för att
komma till sin rätt. Placera ej text
inom frirummet, se exempel sid 19.
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02.1

Logotypens symbol
Symbolen symboliserar samarbetet mellan
kommunerna i nordöstra Skåne. Tillsammans
är kommunerna starka och kan växa mot något
större.

Viktigt att tänka på:

• Symbolen får inte förändras.
• Endast dessa varianter får användas.
• Tillägg får inte göras.

Symbolen ska tolkas som att man går in tillsammans och att man strålar ut tillsammans.
Den ska också symbolisera en positiv växtkraft/
livskraft som skapar samarbete och möjlighet att
nå längre tillsammans än varje enskild kommun
var för sig. Det mjuka och positiva intrycket ska
också associera till ”livsglädje,” ett av Skåne
Nordosts viktigaste kärnvärden.

• Formen och dess proportioner får
inte förändras.

Symbolens form är enkel för att kunna fungera
i alla tänkbara situationer samtidigt som den är
tidlös för att fungera i ett långsiktigt perspektiv.

Förklaring av symbolen
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02.1

Översikt logotyp
1. Huvudlogotyp
Logotypen i färg ska alltid användas som första
val om det är möjligt. Exempel på användning
är produktion av applikationer i fyrfärg.

2. Svart logotyp
Är det inte möjligt att avbilda logotypen i fyrfärg,
exempelvis när ett dokument måste skrivas ut och
kopieras utan färg, ska den svarta varianten användas.

3. Vit logotyp
Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund,
ska den vita logotypen användas.
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02.1

Logotyp, frizon
Frizon för ökad tydlighet

Minsta storlek

Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig
och att alla exponerar den på samma sätt.
Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas
fritt från text eller annan grafik. Däremot går det
utmärkt att lägga logotypen på en tonplatta eller
i en bild.

Logotypens minsta storlek är 25 mm. Under det
värdet blir den oläslig i tryck.

Frizon
Frizon med element från logotypen i form av S:et.

25 mm
Minsta storlek
Minsta storlek av logotypen är 25 mm.
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Grund- och komplementfärger
Grundfärger

Skåne Nordost färgskala består av grundfärgerna
skåneröd, skånegul som tydligt associerar till
platsen ”Skåne” samt himmelsblå och energigrön som symboliserar närheten till naturen.
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02.2

Tillsammans skapar grundfärgerna, basfärgerna
och komplementfärgerna en heltäckande färgskala som täcker alla behov och skapar en stor
flexibilitet för framtiden. Färgskalan återfinns
naturligtvis i bildspråket, se 02.3: Moodboard,
profilbilder.

Basfärger

De naturnära basfärgerna som går i grå, brun
och grönskala skapar kontrast med mjuka
toner inspirerade av natur, växter och jord.
Basfärgerna används med fördel i färgplattor
eller i större färgade ytor.
Komplementfärger

Till färgskalan har vi också adderat ett antal
komplementfärger som skapar möjligheter för
en mer spännande och utåtriktad färgpalett t.ex.
när vi kommunicerar externt.

Gundfärger

Komplementfärger

SKNO

GRÄSGRÖN:
CMYK
80.0.100.0

NY
KOMPLEMENTFÄRG

LIMEGRÖN:
CMYK
40.0.100.0

SKNO

MÖRKBLÅ:
CMYK
100.50.0.0

NY
KOMPLEMENTFÄRG

KLARBLÅ:
CMYK
80.20.0.0

SKNO

SKÅNEGUL:
CMYK
0.30.100.0

NY
KOMPLEMENTFÄRG

ORANGE:
CMYK
0.60.100.0

SKNO

SKÅNERÖD:
CMYK
0.100.100.20

NY
KOMPLEMENTFÄRG

Viktigt att tänka på:

• Anpassa färgval till ditt tema/tilltal samt
till bildvalet. Tänk på helheten. Titta på
färdiga produktioner om du är osäker.
• När du använder flera färger på ett uppslag, välj då en färg som dominerar och
använd de andra som accenter.

Basfärger
mörkgrönbas

mörkbeigebas

60.0.60.60

18.18.54.36

mörkgrönbas

mörkbeigebas

85%

85%

mörkgrönbas

mörkbeigebas

65%

65%

mörkgrönbas

mörkbeigebas

50%

50%

mörkgrönbas

mörkbeigebas

35%

35%

ljusgrönbas

ljusbeigebas

10.0.10.10

3.3.9.6

KLARRÖD:
CMYK
0.100.100.0

ljusgrönbas

ljusbeigebas

50%

70%
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Moodboard, profilbilder
Moodboarden innehåller exempel på känslobilder som ska symbolisera varumärket ”Skåne
Nordost”. Notera att det inte är motivet som
är det viktiga utan känslan i bilden/bilderna.
Bilderna ska harmoniera med färgvalet och
täcka in både platsen och organisationen.
För att skapa ett enhetligt ansikte utåt är det
viktigt att vi har ett konsekvent bildspråk.
Bilderna ska kommunicera de kärnvärden
som Skåne Nordost står för. Välj bilder utifrån
sammanhang och försök alltid att utgå ifrån vår
färgskala i ditt bildval.

Bildbank

Vi bygger kontinuerligt upp en bildbank
bestående av såväl köpta bilder som bilder tagna
av fotograf specifikt för Skåne Nordost. Vid nya
bildinköp, var noga med att notera vilka rättigheter som gäller (RF – royaltyfria bilder eller
bilder som är begränsade i tid och medie, sk RM
– Rights managed).

Viktigt att tänka på:

• Ange fotografens namn.
• Var noga med att bildvalet stämmer
överens med varumärket.
• Bilderna ska representera färgskalan
och den visuella identiteten.

Detta är bara exempelbilder och till för att förmedla
vilken känsla Skåne Nordost står för. Titta i bildbanken
vilka bilder som finns att tillgå.
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02.4
Kartan

Att visualisera platsen nordöstra Skåne är mycket
viktigt för att etablera den geografiska platsen
i målgruppernas medvetande. Därför ska kartelementet så ofta som möjligt finnas med i
extern kommunikation, särskilt viktigt blir det i
ett turistiskt sammanhang t.ex. i kommunikation
till utländska marknader.

Kartan finns i tre versioner:

A. Med tillhörande översiktskarta för användande
i ett internationellt sammanhang plus text.
B. Med text
C. Utan text
Viktigt att tänka på:

• Symbolen får inte förändras.

Kartans funktion

Kartans funktion ska ses som ett grafiskt element
som kan appliceras beroende på behov och
förutsättningar.

• Endast dessa varianter får användas.
• Tillägg får inte göras.
• Formen och dess proportioner får inte
förändras.

Karta A

QUOS DOLORES QUOS DOLORES ET QUAS MOLESTIAS
EXCEPTURI SINT OCCAECATI CUPIDITATE NON
PROVIDENT, SIMILIQUE SUNT IN CULPA QUI.

QUOS DOLORES QUOS DOLORES ET QUAS MOLESTIAS
EXCEPTURI SINT OCCAECATI CUPIDITATE NON
PROVIDENT, SIMILIQUE SUNT IN CULPA QUI.

Karta B

Karta C
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Avsändare kommunerna
Alfabetisk ordning

I all kommunikation är det viktigt att tydliggöra
vilka sex kommuner som ingår i Skåne Nordost.
Därför har vi skapat en ”kommunavsändare”/
sidfot för att illustrera detta.

Kommunerna visas enligt alfabetisk ordning.
Ingen ändring i ordningsföljd av kommunerna tillåtes. Ortnamnen skrivs alltid i versala
bokstäver och spärrade (ett jämnt mellanrum
mellan varje bokstav). Mellan varje kommun
är det en punkt i mitten. Denna sidfot finns att
ladda ner på www.skanenordost.se

Placering

Sidfoten ska (om möjligt) vara med i all
kommunikation och ska alltid placeras i
nederkant.

Sidfoten med kommunerna i alfabetisk ordning.
Ortnamnen skrivs alltid i versala bokstäver och spärrade.

B R O M Ö L L A

•

H Ä S S L E H O L M

•

H Ö R B Y

•

K R I S T I A N S TA D

•

O S B Y

•

Ö S T R A

G Ö I N G E

Sidfoten med kommunerna som innefattas i EU kontoret
i alfabetisk ordning. Ortnamnen skrivs alltid i versala
bokstäver och spärrade.

Sidfoten med kommunerna som innefattas i
YH-samverkan i alfabetisk ordning. Ortnamnen skrivs
alltid i versala bokstäver och spärrade.
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02.6

Grafiskt element
För att skapa en tydlig profilering och en röd
tråd i den visuella kommunikationen har vi
tagit fram ett grafiskt element. I sitt grundutförande består elementet av den röda och gula
profilfärgen. Elementet hämtar inspiration
från det skånska landskapet och vill samtidigt
illustrera Skåne Nordosts ständiga utvecklingsvilja, att komma framåt.
En rörelse åt två håll

Element ska också ses som en rörelse åt två håll,
en rörelse som symboliserar vikten av kommunikation både verbalt och fysiskt. Formen liknas
vid en tänkt väg genom det skånska landskapet/
naturen. Formen är också mjuk och formbar för

att illustrera föränderlighet och anpassning.
Det grafiska elementet tillför också flexibilitet
i formspråket genom de olika användningsområdena.
Användningsområde:

• Det grafiska elementet ska användas för att
förstärka profilen.
• Det grafiska elementet kan med fördel
användas som en avdelare mellan till
exempel text och bild.
• Det grafiska elementet kan användas som
sidhuvud och sidfot. För exempel se sid.
27 - 28.

Tanken bakom det grafiska elementet.
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02.6

Grafiskt element
Plats eller organisation

Organisationen

Det grafiska elementet har ytterligare ett användningsområde. Det kan användas för att illustrativt
skilja på när det är organisationen som kommunicerar eller när vi marknadsför platsen.

När det är organisationen som kommunicerar
använder vi de nedtonade basfärgerna från färgpaletten. Detta ger ett professionellt, tydligt och
myndighetsaktigt intryck. Se exempel.

Platsen

När vi marknadsför platsen använder vi den
röda och gula profilfärgen enligt grundutförandet. Detta ger en mer färgstark och utåtriktad kommunikation som kan sväva ut mer. Se exempel.

Det grafiska elementet i färgerna
för platsen; färgstarkt, rött och gult.
Det grafiska elementet i nedtonade
basfärger för organisationen.
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02.6

Grafiskt element
EU-kontoret och YH-samverkan.

Det finns även specifika element för EU-kontoret
och YH-samverkan att använda när de kommunicerar. De har tydliga, starka färger ur profilen för att
särskilja sig, men också höra samman med det
övergripande visuella uttrycket.

Det grafiska elementet i klarblått
för EU-kontoret.
Det grafiska elementet i
limegrönt för YH-samverkan.
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02.7
Typsnitt

För att skapa ett enhetligt ansikte utåt räcker det
inte med att vara konsekvent i hur vi använder
vår logotyp. Det krävs även en gemensam
typografi i allt kommunikationsmaterial. Med
begreppet typografi avses det som bestämmer
bokstävernas mellanrum och utformning.

Typsnittens egenskaper

Arial är ett typsnitt som fungerar särskilt väl i
olika rubriker. Times new Roman är särskilt
anpassat till brödtexter.
För mer detaljerad information kontakta
utvecklingsledaren.

I Skåne Nordosts grafiska profil är Arial och
Times new Roman våra profilerande typsnitt.

Typsnitt för användande och webb:
ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö 0123456789
Arial, bold (Rubrik och kortare texter)

ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö 0123456789
Times new Roman, regular (Brödtext)
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02.8

Exempel på det
grafiska elementet
för organisationen.
Visitkort

Marie Hemming
Utvecklingsledare Skåne Nordost

Marie Hemming

044 - 13 20 98 | 0728 - 85 78 98
Västra Storgtatan 12, 291 80 Kristianstad
www.skanenordost.se

UTVECKLINGSLEDARE SKÅNE NORDOST
MOBIL 044 -13 20 98 | 0728 - 85 78 98
E-POST namn@skanenordost.se
ADRESS Västra Storgatan 12, 291 80 Kristianstad
HEMSIDA www.skanenordost.se

Exempel på logotypen i vitt.

Kontaktkort

Värdefulla kontakter!
Är du intresserad av
att söka jobb i någon
av de sex kommunerna
i SKÅNE NORDOST?
Här finns telefonnummer till dina
kontaktpersoner!
Eller besök vår hemsida:
www.skanenordost.se

Bromölla, www.bromolla.se
Freddy Sörensen, personalchef, 0456-82 21 11
Cecilia Lundh, personalsekreterare, 0456-82 22 01
Hässleholm, www.hassleholm.se
Per-Olof Drottler, personalchef, 0451-26 83 50
Gunilla Jannerstig, personalstrateg, 0451-26 80 73
Hörby, www.horby.se
Göran Malmström, personalchef, 0415-182 21
Elisabeth Wilson, personalsekreterare, 0415-182 23
Anneli Mellhorn, personalsekreterare, 0415-182 24
Kristianstad, www.kristianstad.se
Ritha Bencker, personalsekreterare, 044-13 53 96
Boel Steén, personalstrateg, 044-13 56 87
Osby, www.osby.se
Christina Mårtensson, personalchef, 0479-182 13
Maria Klingbjer, personalsekreterare, 0479-181 73
Östra Göinge, www.ostragoinge.se
Birgitta Sörensen, personalchef, 044-775 60 12
Carina Hall, personalsekreterare, 044-775 60 84

Exempel på det
grafiska elementet
för platsen.

Söker du jobb?
www.skanenordost.se

B R O M Ö L L A • H Ä S S L E H O L M • H Ö R B Y • K R I S T I A N S TA D • O S B Y • Ö S T R A G Ö I N G E

Exempel på alla kommunerna.
Tillgänglighetsperspektivet är viktigt – Vi ska vara sparsamma med att använda
text på färgplatta och vara observanta på övriga tillgänglighetskrav.
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