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Manual för användning av
vår logotyp
här hittar du vår logotyp för tryck och
digitala medier. vår logotyp får användas:
– när stint är finansiär, samarbetspartner
och/eller medarrangör till evenemang som
exempelvis konferens.
– På webbplatser, i rapporter, böcker och
andra publikationer som är ett resultat av
forskningsanslag från stint.

– På webbplatser, i rapporter, böcker och
andra publikationer som produceras med
finansiellt stöd från stint.
– i redaktionella sammanhang som exempelvis pressmeddelanden, när stint är
finansiär, samarbetspartner och/eller
medarrangör till evenemang som exempelvis konferens.

s å här an vän d er d u log ot y P en

Två varianTer
vår logotyp finns i två varianter, där valet
beror på vilken bakgrund logotypen ska
placeras på.
P ri m är log ot y P : P os i t i v, an vän d s
en dast P å vi t b akg run d .

s ek un där logot y P : n eg at iv, an vän ds
n är b akgrun den har an n an färg än vit.

Frizon
för att logotypen ska bli så tydlig som möjligt
behöver den alltid omges av en frizon.
frizonen är minimiavståndet till annan grafik,
text, bild eller till ytterkanten på det material

där logotypen ska placeras. nedan visar ett
minimum som är enkelt att förhålla sig till.
observera att detta avstånd är ett minimum
och att längre avstånd är att föredra.
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sTorlek
för att logotypen ska bli så tydlig som möjligt
behöver den också vara tillräckligt stor.
för tryck: minst 60 mm bred
för digitala medier: minst 240 pixlar bred
60 mm

Placering
logotypen bör så långt det är möjligt
placeras i det övre vänstra hörnet.
t än k P å det ta

gör så Här…
– behåll logotypens proportioner.
– se till att skapa kontrast mot bakgrunden.
– använd rätt filformat.
– använd alltid originalfilerna.

Har du Frågor?
för frågor om användning av vår logotyp,
kontakta gärna :
ida Clavenstam
kommunikationsansvarig
ida.clavenstam@stint.se

gör inTe så Här…
– ändra inte logotypens höjd eller bredd.
– undvik mönstrade bakgrunder.
– använd inte logotypen i löpande text.
– logotypen får inte beskäras.

