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01  Baselementen

Svenska folkpartiets logotyp
Svenska folkpartiets logotyp, eller logo, är
partiets synliga symbol.
Logon förknippas starkt till partiet, och därför är
det mycket viktigt att vi använder logon på rätt
sätt i rätta sammanhang.
Om vi använder logon på ett korrekt sätt ger vi
också ett korrekt intryck av SFP.  Om vi använder
logon slarvigt och förvränger den ger vi intrycket
av att partiet är slarvigt och att det är fritt fram
att förvränga logon. Ett sådant felaktigt intryck
ska vi inte ge.
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01  Baselementen

Vår logo: dimensioner och skyddsområde
Logon ska alltid ha ett skyddsområde runt sig
- se exemplet! På skyddsområdet får det inte
finnas andra grafiska element, som text, bilder
eller andra symboler.
Skyddsområdets uppgift är förbättra
uppmärksamhetsvärdet hos logon, göra
omgivningen lugnare och hålla logon åtskild
från övriga grafiska element.

Placera inga visuella element innanför skyddsområdet, som P-bokstaven markerar.

Exempel på placeringen av logon tillsammans med anda visuella element.
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01  Baselementen

Logoversioner och minimistorlek
SFP:s logo används huvudsakligen i färg på vitt  
botten. Versionen med de vita bokstäverna ska
användas då, och endast då, när bakgrunden är
så mörk att de blå bokstäverna inte syns tydligt.
Använd den svartvita versionen där det inte
är möjligt att använda den fyrfärgade logon.
Undantagsvis kan logon också användas som
negativ på mörkt botten.

4-färg

1-färg

Negativ

Negativa bokstäver
Obs. bör användas bara i specialfall

Minimistorlek
Minimibredden för logon i färg är 20 mm eller
70 pix.
Då logon används i mycket liten storlek (under
20 mm) skall den alltid vara enfärgad – vit eller
svart. Använd inte logon som mindre än 10 mm
bred. Kontrollera till exempel med ett tryckeri
att färgerna återges rätt och att tryckvaliteten
är god.

20 mm / 70 pix

minimi storlek
4-färg logo

10 mm / 35 pix

minimi storlek
1-färg logo
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01  Baselementen

Logons användning
Följ alltid de grafiska riktlinjerna då du använder
logon.
Dessa exempel visar hur logon får användas
samt hur den inte får användas.
Grundreglerna för användningen av vår logo:
• Bearbeta eller ändra inte på logon.
• Använd endast de här versionerna av logon
• Lägg inte till effekter eller andra grafiska
element till logon
• Försäkra dig alltid om tillräcklig kontrast och
bakgrundens harmoni då du använder logon
på en färgad eller fotografisk bakgrund.
• Lita alltid på att den tydligaste och enklaste
lösningen är den rätta då du använder logon.
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01  Baselementen

Applikationer
Vi har också tagit fram en grafik för
partiets namn i utskriven form.
Partiets utskrivna namn i denna grafiska
form kan användas till att signera material,
eller istället för logon där man behöver det
hela utskrivna namnet.
Bearbeta inte applikationen till exempel
genom att dela texten på mer än en rad.
Använd endast originalversionen.
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01  Baselementen

Applikationer
Det finns också en motsvarande tvåspråkig version av partiets utskrivna
namn.
Bearbeta inte applikationen. Använd endast
originalversionen.
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01  Baselementen

Applikationer
Partiets namn i finsk översättning
finns också som utskriven version i
grafisk form.
Bearbeta inte applikationen. Använd
endast originalversionen.
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01  Baselementen

Färger
SFP:s grafiska  färgpalett består av dessa fem
färger.
Dessa färger använder vi i vårt kommunikationsmaterial.
Använd färgerna så att de aldrig konkurrerar
med logon om uppmärksamhet.
Blå
PMS
CMYK
RGB
HEX

3005
100.30.0.0
0.122.201
007ac9

Röd
PMS
CMYK
RGB
HEX

186
2.100.90.6
184.18.36
b81224

Gul
PMS
CMYK
RGB
HEX

141
0.17.65.0
229.203.101
efcb65

Svart
PMS
CMYK
RGB
HEX

Process black
00.00.00.100
30.30.30
1E1E1E

Vit
PMS
CMYK
RGB
HEX

00.00.00.00
255.255.255
ffffff
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01  Baselementen

Typografi
Rubriker
Fonten Antenna är vald speciellt för att fylla SFP:s
behov. Antenna är den font som används i första
hand i allt kommunikationsmaterial.
Antenna är en av de mest användarvänliga
sans serif –fonterna. Den är lätt att läsa också
som liten text och den erbjuder en stor mängd
typsnitt. Också siffrorna är lätta att tyda.
Använd endast typsnittet som visas här intill.

Antenna
Rubriker

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåöä
1234567890

Myriad Pro
Brödtext

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåöä
1234567890

Adobe Garamond
Brödtext

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåöä
1234567890

Brödtext
SFP:s Myriad Pro -font används i all brödtext i
tryckt material, som till exempel broschyrer. I
specialavfall av flersidiga publikationer med stora
textmängder kan också Adobe
Garamond användas i brödtext.
Online
Använd Arial som brödtext i digitalt material och
i Power Point –presentationer.
Använd inte Arial i tryckmaterial.

Arial
Digital media
Powerpoint

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåöä
1234567890
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02  Blanketter

Visitkort
Visitkortet kan vara enspråkigt eller tvåspråkigt.
Namn
Antenna Bold
storlek: 7 pt, färg: blå
Tittel
Myriad Pro Light Italic
storlek: 8 pt, kerning: -10%, färg: svart
Kontaktuppgifter
Myriad Pro Light
storlek: 8 pt, kerning: -10%, färg: svart
Partiets namn
Antenna Bold
storlek: 7 pt, färg: blå
Förnam efternamn

Svensk titel
Suomalainen titteli
+358 50 000 0000
fornamn.efternamn@sfp.fi

Svenska folkpartiet i Finland

www.sfp.fi
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02  Blanketter

Brevpapper
Sidans storlek och proportion
A4 (210 x 297 mm)
Papper
Edixon / 120 g

Svenska folkpartiet i Finland

www.sfp.fi
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02  Blanketter

Kuvert
Sidans storlek och proportion
C5 (229 x 162 mm)
Papper
Conqueror CX 22  / diamond white
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02  Blanketter

Digital presentation
Blanketter
Våra blanketter har en modern visuell karaktär och
förstärker vårt varumärke.
Digital presentation
Powerpoint / Keynote (Mac)

2nd headline lorem ipsum
dolor es mit

Sidans storlek och proportion
16:9 (25,4 x 14,3 cm)
Rubrikens font
Arial, 34 pt
Brödtextens font
Arial, 12 - 20 pt

2nd headline lorem ipsum
dolor es mit
•
•
•
•
•
•
•

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elited do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi
Lorem ipsum dolor sit amet
• Lorem
dolor sittempor
amet
consectetur adipisicing
elitedipsum
do eiusmod
• consectetur adipisicing elited do eiusmod tempor
• incididunt ut labore et dolore magna aliqua
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
• exercitation ullamco laboris nisi
• Lorem ipsum dolor sit amet
• consectetur adipisicing elited do eiusmod tempor
• incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Headline
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03  Kontakt

Kontakt
För tilläggsinformation vänligen kontakta:
Marcus Hagström

Informationschef
Tiedotuspäällikkö
Svenska folkpartiet i Finland
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
PB 430, 00101 Helsingfors
Tel: +358 (0)9-693 07212
www.sfp.fi

