Grafisk profil för Charlott Zsoldos
Holistic Health Coach

Innehållsförteckning

Logotype

1. Logotype
2. Typsnitt
3. Annonsering
4. Imagebilder

Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper. Här nedan finns beskrivet
användningsområde för respektive logotype.

1. Charlott Zsoldos Holistic Lifestyle Coach
Charlott Zsoldos Holistic Lifestyle Coach är den logotype som används i allt
marknadsföringsmaterial, såsom visitkort, broschyrer, annonser och dylikt. Logotypen
symboliserar tänket kring holistiskt tänkande i stort. Ringen pekar på att allting hör ihop
och bladet symboliserar värdet i natur, ekologi och renhet.
Logotypen finns att ladda ner på www.justlotta.se

Den primära logotypen som ska användas
är den i färg som ligger till vänster. Vid de
tillfällen som inte färg kan användas så
finns det två olika alternativ. Den första är
på vit bakgrund och den andra är på svart
bakgrund.
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Logotype

Logotypefärg

2. JustLotta

Logotypen kommer att tryckas och finnas med i olika sammanhang.
De färgblandningarna som beskrivs nedan är de vanligast förekommande.
OBS! Logotypen i färg får ej användas mot mörk bakgrund utan att ha en vit kant runt om
sig.

JustLotta är det namn och den logotype som används i bloggen. Bloggen har varit aktiv
längre än företaget och är därför ett namn som redan är etablerat. JustLotta-logotypen
ska inte användas i marknadsföringsmaterial mer än det om är direkt relaterat till
bloggen.

Alla varianter av logotypen finns att hämta på hemsidan: www.justlotta.se

CMYK

Logotypen finns att ladda ner på www.justlotta.se

Används vid fyrfärgstryck.
C = Cyan (blå), M = Magenta (röd), Y = Yellow (gul) K = Svart

Logotypekomponent
“Bladet”. bladet som finns med i JustLotta kan ibland användas fristående nere i höger
hörn på korrespondensmaterial, såsom visitkort, broschyrer och informationsblad.
Exempel finns även på hemsidan: justlotta.se, där bladet ligger fristående. Bladet finns
även det att ladda ner på hemsidan.

Mörkgrön: 100% C, 23% M, 100% Y, 4% K
Ljusgrön: 25% C, 0% M, 100% Y, 0% K

PMS

Används vid tryck med dekorfärger, t ex av korrespondensmaterial.
Mörkgrön: 348 C
Ljusgrön: 381 C

Just Lotta
Holistic health coach

Den primära logotypen som ska användas är
den i färg som ligger till vänster. Vid de
tillfällen som inte färg kan användas så finns
det två olika alternativ. Den första är på vit
bakgrund och den andra är på svart
bakgrund.
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Just

Används till elektroniska medier. R = Red, G = Green, B = Blue
Mörkgrön: 0 R, 109 G, 41 B
Ljusgrön: 195 R, 201 G, 0 B

NSC

Används mest inom textil- och måleribranschen.

Just Lotta

Just

Mörkgrön: NSC 3060 G
Ljusgrön: NSC 0570 G60Y

Just

Typografi
Typografin är en viktig del av vår grafiska profil och ska vara konsekvent. För att ge ett
enhetligt intryck ska vi alltid, oavsett sammanhang, använda oss av våra utvalda
typsnitt. Nedan anges vilka typsnitt som gäller för olika användningsområden. Typsnitten
inom parentes är alternativ, som får användas om det första typsnittet inte är tillgängligt.
OBS! Användning av andra typsnitt än de angivna är ej tillåten.

Annonsering
Rubrik: Chaparral Pro, stl 20 px, alternativt 30 pt
Mellan rubrik: Chaparral Pro bold, storlek 15pt
Brödtext: Georgia, stl 11 pt

Trycksaker
Rubrik: Chaparral Pro, stl 20 px, alternativt 30 pt
Mellan rubrik: Chaparral Pro bold, storlek 15pt
Brödtext: Georgia, stl 11 pt

Skyltning (exteriört och interiört)
Rubrik: Chaparral Pro, stl 20 px, alternativt 30 pt
Mellan rubrik: Chaparral Pro bold, storlek 15pt
Brödtext: Georgia, stl 11 pt

Brev, protokoll etc
Rubrik: Chaparral Pro, stl 20 px, alternativt 30 pt
Mellan rubrik: Chaparral Pro bold, storlek 15pt
Brödtext: Georgia, stl 11 pt

Internet
Rubrik: Arial storlek 15 pt
Brödtext: Arial storlek 11 pt

Chaparral Pro storlek 30 pt Rubrik
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%
Chaparral Pro storlek 20 pt Rubrik
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%
Chaparral Pro, storlek 15 px, fetstil, mellanrubrik
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%
Georgia storlek 11 pt, brödtext
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Arial Bold, storlek 15 pt, rubrik till interaktiv media
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%
Arial storlek 11 pt, brödtext, interaktiv media
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Annonsering

Imagebilder

Annonsering som sker för Charlott Zsoldos räkning ska alltid innehålla korrekt typsnitt,
som anges i den grafiska manualen.
Logotypen ska alltid placeras längst upp till vänster.
Hemsideadress, mailadress och telefonnummer ska alltid finnas med synligt och bra i
annonsen. Det finns två imagebilder att välja mellan. De finns att ladda ner på hemsidan.
Ibland kan ingen bild ligga med, då kan bladet användas nere i höger hörn.
Rubriktexterna kan vara i någon av de gröna nyanserna.

Det finns två stycken imagebilder som kan användas i annonser. Bilderna är
nedladdningsbara på hemsidan: www.justlotta.se.
Tanken med bilderna är att skapa en bra känsla kring varumärket Charlott Zsoldos,
glädje, trygghet och professionalism. Bilderna är tagna i naturen, för att återkoppla till
logotypen. Utöver dessa två bilder finns även bilder i lotusposition, bilder på mat samt
träningsbilder. De kan användas i de sammanhang som annonserna och
marknadsföringsmaterialet är mer riktat och fås i så fall på begäran.

Exempel på annons:

Imagebilder:

Här är en rubrik i 20 pt.
Här är informativ text, brödtext i Georgia storlek 11 pt.
Här är informativ text, brödtext i Georgia storlek 11 pt.
Här är informativ text, brödtext i Georgia storlek 11 pt.
www.justlotta.se | info@justlotta.se | Telefon: 0708-28 08 57

Endast textannons.

Endast textannons.
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Här är informativ text, brödtext
i Georgia storlek 11 pt. Här är
informativ text, brödtext i Georgia
storlek 11 pt.

Här är informativ text, brödtext
i Georgia storlek 11 pt. Här är
informativ text, brödtext i Georgia
storlek 11 pt.

www.justlotta.se | info@justlotta.se
Telefon: 0708-28 08 57

www.justlotta.se | info@justlotta.se
Telefon: 0708-28 08 57

