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Logotyp
Logotypen innehåller en ordbild med tillhörande symbol. Den ska förekomma på det material
Kitty Grafisk Form använder till både internt och extern kommunikation. Originallogotypen
ska användas i första hand men alternativt den negativa logotypen vid tryck på svart.
Eftersom företaget har som mål att ha en hemsida så var deras önskemål att de färger som
används i logotypen även skulle vara skärmvänliga. Alltså CMYK-färgen även skulle fungera
och se likadan ut i RGB.
Vid svartvitt tryck ska symbolen vara i gråskala. När logotypen är väl inarbetad får symbolen
även förekomma separat från logotypen.
Företagets logotyp ska placeras nere till vänster i alla dokument och produkter. Dock får
undantag göras då formgivningen är sådan att det estetiska utseendet förbättras vid annan
placering. Detta ska då godkännas av en formgivare innan.
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Färger
De färger som valts är en turkos och komplementfärgen till den är en rosa. Dessa färger passar
till företagets image och de känns fräscha och moderna.
Turkos står symboliskt för det rena, svala och skarpa. Från till exempel det solbelysta isblocket till havets skiftningar.

Turkos
CMYK – 51, 10, 30, 1
RGB – 154, 204, 204
Webbsäker – 9A, CC, CC

Rosa
CMYK – 17, 56, 47,3
RGB – 204, 154, 154
Webbsäker – CC, CC, 9A

Gråskala
Svart – 20%

Typografi
När det gäller typgrafin så har två stycken stilsorter valts. Det är Frutiger och Proforma. Frutiger
ska användas till rubriker och Proforma till brödtext.

Frutiger 55 Roman
Frutiger 56 Italic
Frutiger 65 Bold
Frutiger 66 Bold Italic
Frutiger 75 Black
Frutiger 76 Black Italic
Proforma Book
Proforma Italic
Proforma Medium
Frutiger Medium Italic
Proforma Bold
Proforma Bold Italic

Accidenstryck
Logotypen har applicerats på visitkort, brevpapper, faktura, kuvert och korrespondenskort.
Nedan följer konkreta tillämpningar där logotyp, färger och typsnitt applicerats, som tillsammans skapar Kitty Grafisk Form-karaktären.
Tonplattan som ligger på kanterna har samma färgvärden som symbolen.

Visitkort, kuvert, brevpapper, faktura och korrespondenskort
Det är de små detaljerna som gör det. Det är lätt att förbise vikten av brevpapper, visitkort och
kuvert i den grafiska identiteten och varumärkesbygget. Men i själva verket är de minst lika viktiga som tidningsannonser och stortavlor.

Visitkort 55 x 90 mm
10 mm

10 mm

17 mm

Namn: Frutiger 75 Black 9 pt
Titel och adress: Frutiger 45 Light 7/9 pt
12 mm
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Lotta Selin
formgivare

Mångatan 19
Box 817
781 88 Borlänge
Tel: 0243-xxxxxx
Mobil: 07X-xxxxxxxxx
www.xxxxxx.se
xxxxxxx@xxxxxxx.se

10 mm

12 mm

33 mm

21,5 mm

Kuvert C5 229 x 162 mm

Adress: Frutiger 45 Roman 7 pt
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11 mm

Mångatan 19, Box 817, 781 88 Borlänge

5 mm
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8 mm

19 mm

Mångatan 19
Box 817
781 88 Borlänge
Tel: 0243-xxxxxx
Mobil: 07X-xxxxxxxxx

Faktura A4 (210 x 297 mm)

Rubrik: Frutiger 65 Bold 12 pt
Adress: Frutiger 55 Roman 10/10,5 pt
14,5 mm
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Fakturaadress
namn:
adress:
postnr:
er referens:
telenr:

faktura datum:
förfallodatum:
betalningsvillor:

vår referens:
telenr:

antal

beskrivning

á pris

summa:
moms:
att betala:

belopp

35 mm

Brevpapper A4 (210 x 297 mm)

21,5 mm

50 mm

Rubrik: Frutiger 65 Bold 12 pt
Brödtext: Proforma Book 9/12 pt
Adress: Frutiger 55 Roman 7/9 pt

58 mm

Hej och välkommen till Kitty Grafisk Form
Kanske är det här en ovanligt ruggig morgon när du helst vill stanna kvar i sängen.
Kanske är det en härligt solig dag och du kan knappt vänta med att komma utanför
dörren.
Hur det än är med det kan vi i alla fall lova dig en sak. Med Kitty Grafisk Form har
du just fått nytt sällskap vid frukostbordet. Och det är ett troget sällskap som dyker
upp så gott som varenda dag, hur mycket det än blåser.
Som du kanske har märkt är det inte det så enkelt att hålla sig välinformerad nuförtiden.
Det beror inte på att vi får för lite information. Tvärtom, vi får så mycket att vi knappt
kan hitta det viktiga och pålitliga i allt bruset.
Kitty Grafisk Form lovar att hjälpa dig med det jobbet. Vi berättar om det som
händer i kommunhuset, i det lokala näringslivet, på gator och torg, i föreningar och
rättssalar. Vi håller också ett öga på vad som händer i Öresundsregionen, i Sverige,
i Europa och i resten av världen.
Mycket är av allvarlig natur, men vi tänker inte spara på underhållningen. Vi berättar
om film och teater, musikaler och kabaréer, konstutställningar och installationer,
poesi och romaner. Vi bevakar HIF och Rögle BK, vi går på motormässor och
trädgårdsutställningar.
Vädret kan vi tyvärr inte göra något åt. Men vi kan i alla fall berätta för dig hur det
ska bli i morgon.
Du får gärna höra av dig till oss med synpunkter på tidningen, nyhetstips och idéer
till reportage. Du kan ringa oss på 042- 17 51 33 alla dagar mellan 8.30 och 24.00.
Än en gång, välkommen till ett nytt sällskap vid frukostbordet.
Hur det än är med det kan vi i alla fall lova dig en sak. Med Kitty Grafisk Form har
du just fått nytt sällskap vid frukostbordet. Och det är ett troget sällskap som dyker
upp så gott som varenda dag, hur mycket det än blåser.
Som du kanske har märkt är det inte det så enkelt att hålla sig välinformerad nuförtiden.
Det beror inte på att vi får för lite information. Tvärtom, vi får så mycket att vi knappt
kan hitta det viktiga och pålitliga i allt bruset.

Hälsningar
Kitty Grafisk Form
Lotta Selin
Verkställande direktör
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11 mm

Mångatan 19
Box 817
781 88 Borlänge
Tel: 0243-xxxxxx
Mobil: 07X-xxxxxxxxx

11 mm

