Grafisk Manual
Tips, regler och förbud. Version 1.0

Grafisk manual
Syftet med en grafisk manual är att få alla moment i KarlEkons marknadsföring att fungera i samklang,
manualen syftar således på helhetsbilden blir ordnad och lättförståelig. En felaktigt placerad logga eller
färgsättning kan i det enskilda faller verka ok men faktum är att den genom sin felaktighet gör att
resten av KarlEkons marknadsföringsåtgärder blir inkonsekventa vilket gör att intressentens intryck av
KarlEkon kan försämras.

Strängeligen förbjudet
•
•
•

WordArt (har ingenting att göra i professionella sammanhang)
Clipart (omotiverad clipart förvirrar, dessutom känner alla igen bilderna vilket nedvärderar
budskapet)
Användandet av typsnittet Comic Sans (se motiveringar ovan)

Allmänna förhållningsregler och tips
•
•
•
•
•
•
•

Finns det en mall, använd den.
Finns det ingen mall, försök att göra något i de befintliga mallarnas andemening
Använd typsnittet Myriad
Använd färgloggan om det skall tryckas i färg
Använd den svartvita loggan om det skall tryckas svartvitt
Undvik att använda fler färger än fyra samtidigt då detta kan ge ett rörigt intryck
Försök att begränsa din färganvändning till de färger som presenteras nedan

Loggor
karlekon_farg.ai
karlekon_sv.ai
karlekon_vit.ai
kesymb_farg.ai
kesymb_svart.ai
kesymb_vit.ai

Logga i färg
Logga i svartvit
Logga vit
KE-ligaturen i färg*
KE-ligaturen i färg*
KE-ligaturen i färg*

* KE-ligaturen bör endast användas i undantagsfall, exempelvis på bröstet på en t-shirt

Färger
Namn
KarlEkonblå
KarlEkongrön
KarlEkonröd
Svart
Vit

CMYK
C=80 M=33 Y=21 K=1
C=57 M=0 Y=74 K=0
C=18 M=99 Y=91 K=7
C=95 M=83 Y=82 K=90
C=0 M=0 Y=0 K=0

RGB
R=54 G=143 B=183
R=127 G=211 B=99
R=209 G=0 B=25
R=0 G=0 B=0
R=255 G=255 B=255

HEX
#368FB7
#7FD363
#D10019
#000000
#FFFFFF

KarlEkongrön och KarlEkonröd är kompletterande färger som kan användas som bakgrundsfärger
istället för KarlEkonblå och vit.
Om någon av färgerna skall övertonas skall det alltid göras mot vit, inte mot varandra.

Vilken logga skall användas på olika bakgrundsfärger?
Bakgrundsfärg
Vit
KarlEkonBlå
KarlEkonGrön
KarlEkonRöd
Rosa
Svart

Logga
färg eller svartvit logga
vit logga
vit logga
vit logga
svartvit logga eller undantagsvis färg
UNDVIK, men om använd vit logga

Så installerar du typsnittet Myriad
1. Datorn du skall ha WindowsXP eller Mac om inte skicka ett mail till info@karlekon.com för
lösning på problemet.
2. Kontrollera att du har följande filer någonstans på din dator:
MyriadPro-Regular.otf
MyriadPro-Bold.otf
MyriadPro-It.otf
3. Öppna kontrollpanelen (startknappen -> inställningar ->
kontrollpanelen)
4. Dubbelklicka på Teckensnitt
5. Välj Arkiv -> Installera nytt teckensnitt
6. Stega dig fram till den mappen där filerna i punkt två finns sparade
7. Markera dessa och klicka på OK
8. Klart, i din teckensnittslista finns nu Myriad Pro

Så använder du en illustratorfil *.ai i Adobe Photoshop
1.
2.
3.
4.
5.

Klicka på "fil" menyn
Välj "montera"
Stega dig fram till den mappen där ai-filerna finns sparade
Välj rätt fil och klicka OK
Dra i något av handtagen i hörnen för att ändra till rätt storlek, håll inne shifttangenten för
att bibehålla propotionerna
6. Klicka på något av verktygen tex markeringsverktyget
7. Svara ja på frågan om du vill montera
8. Ett nytt lager har skapats i lagerpaletten som heter "logga_vit.ai"
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