BASPAKET

GRAFISK IDENTITET
Vad vill ni att er kommunikation ska signalera?

1934 Modeboard för Culmen. Producerat av Marie E Drotte, EttOrd, 2010

Seniorboende med Gemenskap
Gemenskap
Service
Trygghet

En tydlig grafisk identitet är grunden i all kostnadseffektiv och professionell
kommunikation och långsiktigt varumärkesbyggande. Med vårt baspaket får ni
en enkel grafisk plattform, som ni sedan kan bygga vidare på.
Vårt baspaketet innehåller:

Kvalitet
Glädje
Bekvämt
Vackert
Utvalda platser
Status
Tillhörighet
Individualitet
Rötter

Det är skönt att leva!

Culmen Plus

Villa
CulmEn
BoEndE
För Vuxna

Gemenskap i en skön förening!
Bo skönt!
Sköna aktiviteter!
Skönhet utöver det vanliga!
Skönt roligt!
Sköna dagar!

• Framtagning av logotype/varumärke
• Framtagning av typsnitt

CMYK
0,15,55,35

CMYK
16,8,15,0

Carousel EF
ITC Avant Garde Gothic
Barskerville Book BQ
Savoye LET

• Framtagning av färger
Resultat: Allt ovanstående dokumenterat i ett modeboard som pdf och logotyp
både anpassad för tryck och digitala plattformar.

Grafisk identitet på modeboard
för Culmen.

Så här går det till:
1. Vi träffas och du berättar vad du vill att din logotype/varumärke och grafiska
profil ska signalera.
2. Utifrån vårt samtal tas tre alternativa förslag fram på logotype.
3. Efter det beslutas vilket av alternativet som ska arbetas vidare med. Därifrån
skapas sedan den färdiga logotypen/varumärket.
4. När logotypen/varumärket är klart tas passande typsnitt och färger fram.
5. Allt dokumenteras på ett modeboard (utskrivbar pdf). Du får även
logotyperna både för tryck och för digitala medier.
6. Slutresultatet blir en grafisk identitet/profil som du kan applicera på alla dina
dokument för en professionell och effektiv kommunikation.
Ovan, exempel på grafiska
indentiteter vi har skapat.
Se fler på ettord.se

Pris: 15 000:-.
Moms tillkommer på priset.

Vi kan även hjälpa till att applicera er nya grafiska identitet på:
+ Brevpapper

+ Nyhetsbrev

+ Presentreklam

+ Visitkort

+ Annonser

+ Tryck på kläder

+ Kuvert

+ Broschyrer

+ Bildekal

+ Fakturor

+ Foldrar

+ Kartonger

+ Blanketter

+ Rollup

med mera.

+ Avsändare e-post

+ Skyltar

(Offereras separat)

+ Webbplats

Du är alltid välkommen
att kontakta oss!
EttOrd AB
Sergeantsstigen 5
645 33 Strängnäs
Org nr 556795-9597
Mobil 070 495 888 0
Mejl marie@ettord.se
Webb www.ettord.se

