Grafisk manual

Logotyp
IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen. Logotypen används antingen inverterat i vitt på någon av föreningens profilfäger, bilder eller liknande, i färg på ljus botten eller vid behov i svart/grått., På
profilkläder eller andra produkter där man önskar en mer diskret framtoning fungerar “ton i
ton” - exempelvis en grå färg på svart botten, en ljusare gulorange på en orange botten eller
liknande.
Logotypen får inte förändras genom att exempelvis kontureras eller liknande. I särskilda fall,
då logotypen används vit på ett fotografi, kan en lätt skuggning behöva användas för att
göra logotypen synligare. Logotypen får inte kompletteras med annan text, symboler eller
varumärken än den internationella symbolen. Den får inte heller användas i löpande text.

Profilfärger
I den grafiska profilen finns tre färger som kompletteras med olika nyanser av grått. Hundra
procent svart bör undvikas då det ger ett lite väl hårt uttryck. Bättre då att välja en mörk,
mörk grå.

Pantone 221 C
Fyrfärg: 0% C, 100 % M, 15 % Y, 30 % K

RGB: 150, 0, 86

Pantone 179 C
Fyrfärg: 0% C, 79 % M, 100 % Y, 0 % K

RGB: 201, 77, 32

Pantone 144 C
Fyrfärg: 0% C, 48 % M, 100 % Y, 0 % K

RGB: 221, 148, 21

85 % svart				

RGB: 74, 74, 74

50 % svart 				

RGB: 155, 155, 155

Andra nyanser av grått används vid behov.

Dekorativa element
Som dekorativa element på trycksaker, hemsida och annat material används vad som kallas “henna illustrationer” vars syfte förutom att vara dekorativa är att föra tankarna till
Indien. Illustrationen anpassas utifrån respektive material. Den kan vridas och vändas
på och användas i stort eller litet format. Den används
med fördel utfallande, d.v.s. så att en del av illustrationen hamnar utanför och färgen bör vara diskret;
ton i ton med den bakgrund som används.

Typsnitt
I IYFSE:s profil används i huvudsak ett enda typsnitt för trycksaker - Collaborate. På webben
däremot används typsnittet “Trebuchet”. I framtida material finns möjlighet att komplettera med någon form av effekttypsnitt vid behov. Detta kan användas vid särskilda tillfällen som exempelvis en inbjudan eller liknande. Effekttypsnitten anpassas utifrån aktuellt
användningsområde.

Rubriker i stora textgrader samt brödtext: Collaborate Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
Rubriker i små textgrader (inkl. underrubriker): Collaborate Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
Hemsida: Trebuchet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
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Etikkommitté har sammanställt vad som är bra att veta som gäller för Iyengar Yoga lärare:
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- certifikationsmärket (Logotyp med Guru-Ji i Natarajasana) är personlig och måste åtföljas av ditt
namn.
- du som är Certifierad Introductory Level 2 lärare kan ha gravida elever i dina vanliga klasser så länge
som eleven har deltagit i undervisningen före graviditeten och graviditeten är utan komplikationer.
- du som är Junior Intermediate Level 2 lärare får undervisa yogakurser för gravida så länge graviditeten är utan komplikationer. Om det dyker upp problem måste du arbeta under översikt av en Senior
Intermediate lärare.
- du som är Senior Intermediate Level 1 får undervisa yoga i terapeutisk
syfte.
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Varma hälsningar & Namaste, Lisbet Wikman. Ordförande i Iyengar Yogaföreningen i Sverige .

Är du intresserad av att förstärka
porporias imaximus autatur? At faciet
ut quatusam, niat explamus, occullorem
föreningens Eventkommitté?
quam, ulluptatem fugition.
Vi behöver förstärka Eventkommitteén med två personer. Kommitténs uppdrag ingår bland annat:
- att organisera årsmöten och workshopen som hålls i samband med årsmötet.
- Att delta i eventkommitténs telefonmöten.

Det är ett utåtriktat, kreativt och inspirerande arbete. Du får tillfälle att lära dig mer om Iyengaryoga och
föreningsarbetet. Du får kontakt med Iyengar yogalärare i hela världen. Du får arbeta tillsammans med
trevliga medlemmar i event kommittén.
Nuvarande medlemmar i kommittén är Merja Mankila, Maria Göransson och Charlotte Bless.
Intresseanmälan skickas till föreningens ordförande Lisbet Wikman, yoga@ganeshayoga.se
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Internationellt
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till Göteborg för att undervisa workshop och
vi vill därför sprida den informationen till alla
Steg 3 - Umeå aspiet et et ea
medlemmarna.

peliquo dignaturio omnis magnate

Lokal:
Nordengården,
lacepeditas
conectur?
Stockholmsgatan 16, Kålltorp, Göteborg.
Workshop
med Guinaaz Dashtii området
Det
är god parkeringsmöjligheter

aspiet et et ea peliquo
dignaturio
Kommunikation:
Ta Spårvagn
nr 1 & 3
omnis
magnate
lacepeditas conecmot
Kålltorp,
www.vasttrafik.se
tur? Obissit quia

Pris: 1500 kr för medlemmar
Medicinsk
yoga
aspiet et et ea
1700
kr för icke
medlemmar.
För dig som vill gå med i föreningen är
medlemsavgift 200 kr per år
Tider:
Fredag 16/3 18.00 – 20.00 Workshop
Lördag 17/3

09.00 – 11.30 Workshop
(13.00 – 16.00 Årsmöte

16.30 – 18.30 Workshop
www.iyfse.se
Söndag 18/3 09.00 – 12.00 Workshop
För anmälan och mer information:
kontakta Charlotte Bless på cbless@c2i.net
Kom ihåg att uppge om du vill anmäla dig
både till årsmötet och/eller workshopen.

Nyhetsbrev

Exempel på layout för egen produktion i Publisher

Hemsida

Header till hemsida producerad på “Hemsida24”

