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affären man gör i sitt liv. hur vi preseterar
oss och hur vi upplevs är därför av största
vikt när vi pratar med våra kunder. Vi vill
utstråla trygghet, självförtroende och en
k änsla av hög kvalitet – utan att bli exklu -

kontakt.

derande . Det gäller även i vår visuella pre-

Ellica Strindberg , Sk andiaMäklarna .
tel: 0733 - 67 98 20, ellica . strindberg@sk andiamaklarna . se

sentation. Vårt grafisk a uttryck tydliggör
vår identitet, vårt erbjudande och stärker
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vår premium position på marknaden.
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vår logotype.
vår välk ända logotype finns i olik a

Logotype i positiv version.

utföranden, vit, svart och mässing . Den svarta
och vita är mer formella och brass sk apar en
varm välkomnande k änsla . Den svarta och vita
logotypen finns även på två rader, men

Logotype i negativ version.

används primärt på en rad. Brassloggan
håller kvalitet upp till ca 50 cm i bredd.
Utomhus och på stora format använder vi
helst vit logga på mörk bakgrund och svart

Logotype i mässingsutförande.
(CMYK/RGB)

på ljus bakgrund för bästa synlighet.

Våra undervarumärken har egna logotypes
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i svart, vitt och Brass .

Underlogotyper
– här i mässingsutförande
som alternativ till beﬁntliga
versioner.

 Logotyperna går att ladda på: https://www.skandiamaklarna.se/loggor-och-typsnitt
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val av logotype.
Bakgrunden styr vilken logotype som sk a

Mot blå bakgrund (solid färg, blå bakgrundsbild)
används den vit eller brasslogotypen.
Observera att brasslogotypen håller inte i tryck över 50
cm. Viktigt att kontrollera med tryckeri att synligheten
och kvaliteten blir bra.

användas . Tydligheten är viktig . I de fall en
fotografisk bild utgör bakgrunden, väljs
svart eller vit logotype beroende på vilken
som syns tydligast.

Mot rosa bakgrund (solid färg, rosa bakgrundsbild)
används svart logotype.
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Mot grå bakgrund (solid färg) används svart logotype.
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marginaler.
För att vår logotype sk a presenteras på
bästa sätt bör inte andra element placeras
för nära avsändaren.Intill ser du den minsta marginalen som bör vara fri. Logotypen

Placera inte andra element
närmare än angiven marginal
för tydlig avsändare.

placeras centrerad på aktuell yta . Ytan k an
utgöra annonsformat, det skurna formatet
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eller blockyta . Se figur intill:

Placera SkandiaMäklarnas
logotype centrerad på
ytan. Detta kan innebära
formatets yta eller blockets
yta. Placera inte andra
element närmare än angiven
marginal.
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applicering.
För att sk apa ett enhetligt utseende och

Fyll inte hela ytan med logotypen. Använd den i mindre
format för att skapa mer luft

uttryck bör logotypen användas på ett enhetligt sätt. Intill finner ni figurer som påvisar
regler gällande användning av vår logotype .

Logotypen får inte roteras,
utan ska alltid presenteras
vågrätt. Placera den centrerat
på ytan. Inte i formatets hörn.

Till exempel
•

Fyll inte ytan. Använd en mindre storlek
och mer luft.

• Logotypen får bara användas horisontellt.
• låt logotypen stå fritt utan närliggande
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atiantias
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faccae accatiis sundit, ipsam faccae accatiis sundit, ipsam nistor adigend itatiur ad velluptat laudign at laudign

land- itaecti con res mi, test qui eum quiaest doluptatem a nistor adigend itatiur ad eum
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maximpe

land- solestecto
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chillab imil modit volentia consendant atecus.
consendant atecus.

chillab imil modit volentia dant atecus.

Ehenet quam velic to dero consendant atecus.

Ehenet quam velic to dero

Ehenet quam velic to dero cum quam, omnimusto to Ehenet quam velic to dero cum quam, omnimusto to
cum quam, omnimusto to berspisimi,
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sitatum

laudign

berspisimi, aut ulluptiis

omnimusto

aut

ulluptiis cum quam, omnimusto to berspisimi, omnimusto aut
berspisimi, aut ulluptiis

ulluptiis

chillab imil modit volentia consendant atecus.

Placera inte objekt för nära
logotypen, utan använd
angivna marginaler.

consendant atecus.
Ehenet quam velic to dero to

Ehenet
dero

quam
cum

consendant atecus.

imil modit volentia consen-

velic Ehenet quam velic to dero dant atecus.
quam, cum quam, omnimusto to Ehenet quam velic to dero
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våra färger.
 Bakgrunderna som bild

färger är en viktig igenk änningsfaktor i varu -

går att ladda ner från
SharePoint.

märket. classic pink, midnight blue , summer
yellow, brass och solid grey är våra profilfärger. Färgerna finns både som solid färg och bild.

Det finns tre accenter att använda: Brass ,

midnight blue

Classic pink

Primärfärg

Primärfärg

summer yellow

Brass (mässing)

Solid grey

Accentfärg

Detaljstruktur

Bakgrundsfärg till text

Summer Yellow och Solid Grey.

Brass: Kan reproduceras som foliering och bild
CMYK/RGB. (Ej Pantone eller brodyr)

Summer Yellow: kontrast till primärfärgerna .
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Solid Grey: Bakgrund till text och liknande .

7
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som bakgrund

som bakgrund

som bakgrund

n

a

som bakgrund

som solid

som solid

som solid

som solid

midnight blue

classic pink

summer yellow

solid grey

pantone 296U / 533C

pantone 9263 U/C

pantone 106 U/C

pantone 427 U/C

Images

n

a

brass

c92 / m73 / y47 / k51

c7 / m20 / y22 / k3

c0 / m1 / y69 / k0

c22 / m13 / y14 / k0

background

(dp) c56 / m33 / y5 / k86

(dp) c5 / m13 / y10 / k7

–

–

only.

r31 / g48 / b67

r233 / g207 / b194

r255 / g235 / b104

r207 / g213 / b216

#1f3043

#e9cfc2

#ffeb68

#cfd5d8

ncs s 7020 - r80b

ncs s 1510 -y60r

ncs s 0540 - g90y

ncs s 1500 - nn

Pantone (PMS): Färgkod för färdigblandad tryckfärg. U=Obestruket, C=bestruket papper / CMYK: Fyrfärgkod för tryck / DP: CMYK-kod för dagspress / RGB: För skärm / Hex-kod (#): För webb / NCS: Färgkod för målarfärg.
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vår typografi.
typografi har en stor roll som budsk apsbärare , med hjälp av en väl genomtänkt och
enhetlig typografi sk apar vi rätt k änsla hos
läsaren och mottagaren.
Neutra Premium är en tidlös font med tydli ga arkitektonisk a linjer. Den används till
rubriker och i presentationstexter såsom in troduktioner som beskriver ett objekt eller
person, Där vi vill sk apa en k änsla .
Neutra Premium är en k apitäl , det vill säga
versaler som endast har en gemen höjd
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(x- höjd).

 Typsnitten går att ladda ner frånhttps://www.
skandiamaklarna.se/loggor-och-typsnitt

abc123
Abc

neutra premium

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzå
äö1234567890

välkommen hem.

såld

planritning

”villa med alla rätt”

kontor: malmö

visning

versal- höjd
x- höjd

baslinje

Neutra Premium är en
kapitäl (stora bokstäver som är lika höga som
små bokstäver). Detta ger
ett intryck av premium och
möjliggör rubrik och text i
mindre storlek.

Tips!
Typografera med en mindre
grad, för att skapa elegans
och känsla av premium.

9

rubriker.
Neutra Premium skrivs som kapitäl (small caps). Den
skrivs med stor kägel (radavstånd) för att skapa luft
och elegans. Detta ger också möjlighet att begränsa
textmängden till en lättkonsumerad mängd.
Intill finns mer detaljerad information.

rubrik
centrerad
såhär
centrerad
välkommen till denna 3:a med
alla rätt. suveränt läge i mysigt
gårdshus ett stenk ast från oden -

välkommen hem.

plan. här bock ar man av samtliga
punkter även på den mest kräsnes
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önskelista . vad sägs om sann
sekelskiftesanda , optimal plan Använd en luftig typograﬁ.

lösning , södervänd

41, 5 /44 , 5 pkt

Rubriker skrivs centrerat
i Neutra Premium, i förhållandet 41,5/44,5 (vilket
alltså även kan vara 18,5/20.
Rubriken skrivs med optisk
tillriktning och +0.
Ingresstexter skrivs centrerat i Neutra Premium,
i förhållandet 10/25, det
vill säga, med en generös
kägel (radavstånd) vilket ger
ett elegant uttryck och ett
spännande formspråk.
Detta handlar alltså om
kortare texter med avsikt att
beskriva på ett inspirerande
sätt. Mer faktabaserad text
skrivs i Georgia.
Ingresstexten spärras då
med +75 och med inställningen; ”optisk”.
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abc123
Abc

geogria regular

brödtext.
I faktatext, som längre brödtexter i kontrakt
och fastighetsbeskrivningar används Georgia
Regular. Den har god läsbarhet även i små
grader. Georgia Regular skrivs versalgement.
Intill finns mer detaljerad information
kring tillriktning .

Abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzå
äö1234567890

versal- höjd
x- höjd

baslinje

Georgia Regular skrivs
versalgement och används i
längre texter, såsom bostadsbeskrivningar, kontrakt eller
liknande.
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om r åde
Attraktivt läge i levande kvarter med direkt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt

närhet till Odenplan samt närhet till härliga

och uppmanas att före köpet undersöka

grönområden i som Vasaparken, Bellevueparken

lägenheten. Säljaren svarar inte för fel och

och Hagaparken. I anslutning till Hagaparken/

brister som köparen borde kunnat upptäcka.

Bellevueparken ligger restauranger, caféer och

Säljaren svarar inte heller för fel och brister

butiker. En kort promenad tar dig till utmärkta

ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens

kommunikationer med T-bana Odenplan och

symptom på fel som köparen inte själv kan

bussar som tar dig i alla riktlinjer.

dra slutsatser av måste köparen gå vidare.

Brödtext (längre texter)
såsom informationstexter
skrivs med Georgia Regulari
förhållande 7 /13 pkt, med
inställningen ”optiskt” och
tillriktning 0.
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designsystem.
för igenk änning är vårt marknadsmaterial
uppbyggt med samma tänk. bygg upp formen
utifrån det modulsystem som
visas här intill . Komponera sidlayouten

uppslag

1/1

1/2

1/2

1/4

med hjälp av 1/4 , 1/2 ( vertik al och horison tell), 1/1 uppslag och 3/4 uppslag .
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3/4 uppslag

12

prospekt
våra objektsbeskrivningar är en viktig kon taktyta för våra kunder. de har stora behov
av variation och dynamik.
Objektsbeskrivningen är därför uppbyggd
från det modulsystem som visas här intill .
Komponera sidlayouten med hjälp av 1/4 , 1/2 ,
1/1 - uppslag och 3/4- uppslag . framsidan har
en fast design där endast bild och
adress ändras .

papper
Omslag: Multidesign original white 240 g
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Inlaga: Multidesign original white 130 g
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skyltar.
våra skyltar (visningsbock ar och k analplastskyltar) sk a tydligt vägleda betraktaren och
skick a signaler om varumärket som
premiumaktör.Triangeln som designelement
är återkommande i profilen och fyller en bra
funktion som pil på till exempel en vinings-
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bock för att visa det aktuella objektet.
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Direktreklam
nyligen
sålde jag i ert
kvarter

dr (144x305) i närområdet är en viktig k anal
för oss . med dessa flyers vill vi lock a till
framtida visning eller till försäljning .
Arbeta med layouten efter angiven ”grid”.

norrtullsgatan 25c

visning

adress: norrtullsgatan 25c

Byt rubrik (visning/såld) efter behov.

såld

adress: norrtullsgatan 25c

nyligen har jag haft förmånen att
förmedla en bostadsrätt i ert
kvarter. jag har fortfarande kontakt
med flera spekulanter som inte blev
köpare av denna bostad.
funderar ni också på att sälja eller
är nyfikna på värdet av er bostad? då
är ni välkomna att kontakta mig för

storlek: 3 rok, 76 kvm

antal rum: 3

pris: 5 900 000 kr/bud

boarea: 76 kvm

avgift: 3040 kr/mån

objektstyp: brf

objektstyp: brf

avgift: 3040 kr/mån

visning: sön 1 sep 14:30

slutpris: 8 075 000 kr

fastighetsmäklare, sk andiamäklarna

/mån 2 sep 17:30

(106 250 kr/kvm)

tfn: 070 - 8 8 8 12 16

mer information eller kostnadsfri
rådgivning och värdering .

håk an lindén

henrik. linden@sk andiamaklarna . se
kontor: vasastan
0 8 - 599 0 5 1 0 0

papper : Munken Polar 240 g

fastighetsmäklare: einar johansson

fastighetsmäklare: håk an lindén

070 - 8 8 8 12 16

070 - 8 8 8 12 16

kontor: linköping

kontor: vasastan

bildyta

rubrik

Använd framsidan till
information. Anpassa rubriken ”visning” eller ”såld”.
Typsnitt: Neutra Premium.
Använd baksidan för
kontaktskapande text och
kontaktperson.

neutra
premium
35/44 pkt
0 optisk
n eutr a pr e m i u m
16/19 pk t +75 o pti s k
n eutr a pr e m i u m
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1 0/2 5 pk t

bildyta

infoyta

+75 o pti s k

Välj 2 bilder enligt ﬁguren
intill på framsidan och
endast text och namnteckning på baksidan.
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annons print.

Var alltid redo.
Det vinner du på.
Det finns tillfällen då du inte kan eller vill sälja
din bostad. Men du kan alltid vara förberedd. Våra
tjänster REDO och REDO LIGHT ger dig en effektivare
försäljning och ofta ett högre pris.
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Läs mer på skandiamaklarna.se/redo
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annons digitalt.
Låt din
bostadsvärdering
göra skillnad.
För varje kostnadsfri
värdering under nov och
dec sk änker vi 100 kr till
SOS Barnbyar.
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glad midsommar!
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promotion.

promotion

våra färger midnight blue och classic pink är genomgående i profilen.
vid promotionsmaterial
såsom flaggor och beachflaggor,
sk a färgerna kombineras som
exemplet intill .

på dessa enheter bör en negativ
(vit) respektive positiv (svart)
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logotype användas .

Tänk på att värna om marginalerna i dessa enheter.
Fyll inte hela ytan med logotypen.
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skandiamaklarna.se

