GRAFISKA ANVISNINGAR
BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

Logotype och symbol
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Typografi

Typografisk identitet
Vi har valt Times som Busspoolens typsnitt. Det finns representerat i Regular och
Bold samt kursiva varianter av båda ovan nämnda stilar.
Valet är grundat i att det ska vara så lätt som möjligt att följa den grafiska profilen och
att komma ifrån att typsnittproblem uppkommer.
Visitkort, kuvert, annonser, foldrar, broschyrer, rollups,
powerpoint, osv:
Rubriker: Days One
Brödtext: Verdana Regular, Verdana Bold
Brevmallar, fakturor osv:
Rubriker: Days One
Brödtext: Times Regular
Sidfot/adresser i mallar och fakturor:
Times Regular
Webb:
Rubriker: Days One
Brödtext: Times Regular

Times
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
Times Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
Times Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
Days One
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
Typsnittet kan kostnadsfritt laddas ner från http://www.google.com/webfonts, sök: Days One

Exempel på layout och typografi

Visitkort

Busspoolen
Västerbotten AB
Storgatan 23, 1 tr
921 31 LYCKSELE
per@busspoolen.nu
Telefon: 0950-388 50
Mobil: 070-630 03 29

Brevpapper

Per Andersson
VD

Riktat anbud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tempus diam nulla, non ultricies odio. Etiam
ut ipsum felis, eget lobortis diam. Donec laoreet, mi ut scelerisque blandit, erat nunc molestie augue, a
bibendum quam orci non ante. Sed dui risus, volutpat porttitor accumsan id, ultricies vel sapien. Curabitur
ut ipsum ligula. In non elit in sapien blandit consectetur vel sed justo. Fusce accumsan lacinia pretium.
Vestibulum in lorem urna. Suspendisse eget rhoncus augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. In tempus diam nulla, non ultricies odio. Etiam ut ipsum felis, eget lobortis diam. Donec
laoreet, mi ut scelerisque blandit, erat nunc molestie augue, a bibendum quam orci non ante. Sed dui
risus, volutpat porttitor accumsan id, ultricies vel sapien. Curabitur ut ipsum ligula. In non elit in sapien
blandit consectetur vel sed justo. Fusce accumsan lacinia pretium. Vestibulum in lorem urna. Suspendisse
eget rhoncus augue.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tempus diam nulla, non ultricies odio. Etiam
ut ipsum felis, eget lobortis diam. Donec laoreet, mi ut scelerisque blandit, erat nunc molestie augue, a
bibendum quam orci non ante. Sed dui risus, volutpat porttitor accumsan id, ultricies vel sapien. Curabitur
ut ipsum ligula. In non elit in sapien blandit consectetur vel sed justo. Fusce accumsan lacinia pretium.
Vestibulum in lorem urna. Suspendisse eget rhoncus augue.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tempus diam nulla, non ultricies odio. Etiam
ut ipsum felis, eget lobortis diam. Donec laoreet, mi ut scelerisque blandit, erat nunc molestie augue, a
bibendum quam orci non ante. Sed dui risus, volutpat porttitor accumsan id, ultricies vel sapien. Curabitur
ut ipsum ligula. In non elit in sapien blandit consectetur vel sed justo. Fusce accumsan lacinia pretium.
Vestibulum in lorem urna. Suspendisse eget rhoncus augue.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tempus diam nulla, non ultricies odio. Etiam
ut ipsum felis, eget lobortis diam. Donec laoreet, mi ut scelerisque blandit, erat nunc molestie augue, a
bibendum quam orci non ante. Sed dui risus, volutpat porttitor accumsan id, ultricies vel sapien. Curabitur
ut ipsum ligula. In non elit in sapien blandit consectetur vel sed justo. Fusce accumsan lacinia pretium.
Vestibulum in lorem urna. Suspendisse eget rhoncus augue.
Med vänlig hälsning
Per Andersson
Verkställande direktör

Kuvert

Busspoolen
Västerbotten AB
Storgatan 23, 1 tr
921 31 LYCKSELE
www.busspoolen.nu
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www.busspoolen.nu

www.busspoolen.nu

Rollups

Exempel på layout och typografi

Annonser

Gemenskap!

Lycksele • Storgatan 23, 1 tr • 921 31 LYCKSELE
Telefon: 0950 - 388 50 • Telefax: 0950 - 378 75

www.busspoolen.nu

www.busspoolen.nu

Gemenskap!

En gruppresa med buss handlar om gemenskap, glädje och upplevelser i en härlig
blandning. Du behöver aldrig vara orolig för
att åka ensam på en bussresa. Ofta blir resenärerna som en enda stor familj och många
har träffat nya vänner och etablerat kontakter som varat livet ut. Bussresan bjuder på
upplevelser och sevärdheter som Du annars
aldrig skulle ha upptäckt. Upplev allt detta
tillsammans med oss.

En gruppresa med buss handlar om gemenskap, glädje och upplevelser i en härlig
blandning. Du behöver aldrig vara orolig för
att åka ensam på en bussresa. Ofta blir resenärerna som en enda stor familj och många
har träffat nya vänner och etablerat kontakter som varat livet ut. Bussresan bjuder på
upplevelser och sevärdheter som Du annars
aldrig skulle ha upptäckt. Upplev allt detta
tillsammans med oss.

Lycksele • Storgatan 23, 1 tr • 921 31 LYCKSELE
Telefon: 0950 - 388 50 • Telefax: 0950 - 378 75

Monteringsanvisning // stripe
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1 Typsnitt ”ett företag i busspoolen.nu” = Arial Rounded MT Bold
2 Bredden på stripen = 1/4 av logotypens höjd
3 Avståndet mellan stripen och logotypen = 1/4 av logotypens höjd
4 Bottenfärg på stripen = samma färg som bussföretagets logotypefärg
5 busspoolen.nu = vit på mörk botten, svart på ljus botten
6 ”ett företag i” = bussens bottenfärg
7 Storleksförhållande ”ett företag i ” = 2/4 i förhållande till busspoolen.nu

”Fordonets hela front och en yta 2,5 m bakom
främre ingångsdörr samt motsvarande yta på
fordonets vänstra sida skall reserveras för
Länstrafikens profilering. För mindre fordon
gäller en välanpassad yta i förhållande till
fordonets storlek.”
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Hemsida

