GRAFISK MANUAL FÖR PLATSSYMBOLEN

Varför ska vi ha en
platssymbol och hur
använder vi den?

Frizon

En plats kan inte ägas av någon. Den bygger vi
tvärtom tillsammans – näringsliv, kommun, föreningar,
organisationer, individer och profilbärare. Därför är det
viktigt att vi alla på platsen har en gemensam symbol
som verktyg för att stärka platsens exponering och
därmed besöksnäringen.
PLATSSYMBOLENS UTFORMING
Platssymbolen skapar nyfikenhet hos dem som inte
redan har upptäckt Ydre och talar samtidigt om vart i
Sverige vi befinner oss. Det ger oss också en självklar
plats i Regionen. Internationellt använder vi ”Ydre –
the secret of East Sweden”. Formen på platssymbolen
förstärker att det är Ydre som geografisk plats.

the secret of

Cirkeln har ett mönster som skapats från Ydre
kommuns symbol för livskvalitet. Kanske för den dina
tankar till en diamant eller en skatt?
Platssymbolen innehåller alla Ydre kommuns
färger för att styrka det vi redan har och på så sätt få
draghjälp i marknadsföringen. De pigga färgerna talar
om att det är en ljus hemlighet vi bär på. De färger vi använder specifikt till besöksnäringens marknadsmaterial,
på exempelvis plattor och text finner du på nästa sida.
HUR ANVÄNER VI PLATSSYMBOLEN
Platssymbolen ”Ydre – Östergötlands hemlighet” ägs
av alla och ingen och får användas av alla som har för
avsikt att marknadsföra Ydre som geografisk plats.
Platssymbolen får användas i all kommunikation som
rör platsen eller dess intressenter. Använd gärna platssymbolen i ditt eget marknadsmaterial.

Logotypen finns även i gråskala (svartvitt). Logotypen i
gråskala skall alltid användas vid svart/vitt tryck.

Placering
Logotypen får placeras så som användaren tycker
är lämpligt. Dess form och utseende gör att den
med fördel kan placeras på en bild eller karta.

Frizon
Det ska alltid finnas ett område runt logotypen
som är fritt från text och andra grafiska element.
Frizonen ska alltid vara minst hälften av den inre
cirkelns bredd.

GRAFISK MANUAL FÖR PLATSSYMBOLEN

Du hittar platssymbolen för nedladdning på kommunens hemsida ydre.se. Där hittar du också marknadsmaterial framtaget för dig att använda fritt och sprida i dina sociala medier och andra kanaler.

Storlek
Platssymbolen får inte göras för liten. Detta för att
säkerställa läsbarhet och tydlighet. Logotypen får
därför inte göras mindre än 30 mm på bredden
(den bredaste delen). Denna regel gäller för samtliga varianter. Platssymbolen får göras så stor som
användningsområdet kräver.

Bakgrund
På mörk bakgrund använder vi den inversa symbolen. På bilder använder vi den variant som ger
mest tydlighet.

the secret of

Komplementfärger
Färgerna är av lite dovare karaktär, dels för att hämta
upp den dova rosa och gröna som finns i mönstret i
platssymbolen, dels för att knyta mystiken till besöksnäringens profil.

30 mm

R: 74
G: 74
B: 73

C: 0 %
M: 0 %
Y: 0 %
K: 85 %

#: 4A4A49

R: 155
G: 151
B: 153

C: 9 %
M: 12 %
Y: 8 %
K: 44 %

#: 56968a

R: 86
G: 150
B: 138

C: 68 %
M: 23 %
Y: 48 %
K: 5 %

#: 56968a

R: 158
G: 133
B: 143

C: 38 %
M: 46 %
Y: 31 %
K: 13 %

#: 9e858f

R: 33
G: 95
B: 132

C: 88 %
M: 54 %
Y: 29 %
K: 13 %

#: 2015F84

