P L AT S E N N Y N Ä S H A M N

GRAFISK MANUAL FÖR PLATSEN NYNÄSHAMN
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När vi kommunicerar platsen är målsättningen att locka fler människor att vilja bo, studera,
arbeta och besöka oss. Platsvarumärkets logotyp har till uppgift att skapa en tydlig och
enhetlig avsändare i all kommunikation. Ju fler som kommunicerar positiva budskap kring
platsen Nynäshamns kommun desto starkare blir vårt varumärke.
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AVSÄNDARE
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PLATSLOGOTYPEN
NY SOM I NYNÄSHAMN
Själva platslogotypen bygger på en ordlek
med Nynäshamn – ett grepp som kom upp
i ett av många grupparbeten med platsens
aktörer och som blev grunden för designen.
Genom att konsekvent använda NY i en
annan färg än NÄSHAMN underlättar vi för
alla att snabbt förstå samtidigt som vi
inspirerar till fortsatt lek. Platslogotypen
använder typsnittet Brush Up.

Grundlogotyp

UTFÖRANDE
Platslogotypen består av fyra olika versioner
och används både i tryck och digitalt. Det går
bra att använda alla versioner av logoypen,
men tänk på att logotypen inte får försvinna
in i bakgrunden. Vid placering på röriga
bakgrunder ska grundlogotypen användas
på vit platta.
ENGELSK VERSION
Nynäshamn är ett namn och översätts
inte. Ordleken med andra ord som börjar
på NY blir svårbegriplig för utländska
besökare, men drar till sig uppmärksamhet.
Ta tillfället att berätta mer när ni ses eller i ditt
marknadsföringsmaterial.
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FILER FÖR NEDLADDNING
I Nynäshamns bild- och mediabank kan
du ladda hem platslogotypen.
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NYNÄSHAMNS FÄRGER
GRÖNT, BLÅTT OCH VITT
Tillsammans bildar färgpaletten en tydlig, klar signal
som är lätt att känna igen. Och ju oftare platslogotypen används, desto mer ökar våra möjligheter
att vara lekfulla och tänka fritt.
Självklart är den gröna färgen inspirerad av traktens
lantbruk, närodlat och stora tysta svampskogar.
Den marinblå färgen är hämtat från havet, båtlivet
och den obrutna horisonten.
Som kontrast och dekor används vitt – lika
ren och krispig som den första snön som faller när
vintern kommer till Nynäshamn.
FÄRGKODER
Alla färger är blandningar och de olika koderna styr
proportionerna i olika typer av produktionstekniker.
Här är en liten lathund som visar när du ska använda
vilken kod:
CMYK = Tryck på papper, roll-ups och andra täta ytor.
PMS = Tryck på plast, vinyl och kläder.
RGB = Alla digitala kanaler inkl powerpoint och
mallar/dokument i officepaketet.
HEX = Webbfärger som läggs direkt i koden
(omvandlad från RGB).

RAL = RAL är ett europeiskt färgmatchningssystem
som definierar målad färg.

HAV
CMYK
PMS
RGB
HEX
NCS
RAL

100 85 34 17
294
0 47 108
#002F6C
4550-R90B
5002

LAND
CMYK 69 7 100 0
PMS 369
RGB 88 166 24
HEX #58A618
NCS S 0580-G30Y
RAL 6018

VIT
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NCS = Färgsystem för textil- och måleribranschen.
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I längre texter i trycksaker eller på webben
behöver texten vara läsvänlig. Vi använder
Museo Sans som typsnitt i all vår kommunikation både i trycksaker och på webben.
Typsnittet finns i olika vikter (ju lägre siffra,
desto tunnare stil). Vi rekommenderar att
kombinera ett fetare typsnitt till rubriker och
ett tunnare till brödtext för att skapa
en läsvänlig text.
CITAT
För citat används italic.
FÄRGVAL
Kontrasten mellan bakgrund och text måste
vara tydlig och läsvänlig. Ljus text läggs
på mörk bakgrund och mörk text på ljus
bakgrund. Försäkra dig också om att graden/
storleken är tillräcklig. Valet av Museo Sans
är kvalitetssäkrat utifrån läsbarhet och
tillgänglighet.
NEDLADDNING
Typsnittet Museo Sans finns att köpa via
internet på fontshop.com eller myfonts.com.

Nynäshamn
Museo Sans 900

Museo Sans 900 Italic

Museo Sans 700

Museo Sans 700 Italic

Museo Sans 500

Museo Sans 500 Italic

Museo Sans 300

Museo Sans 300 Italic

Museo Sans 100

Museo Sans 100 Italic
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TYPOGRAFI
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Här följer alla de olika byggstenar som tillsammans med logotypen skapar den känsla och attityd som
vi vill att Nynäshamn ska förknippas med. Använd dem tillsammans eller var för sig men var noga med
att helheten kommunicerar de värden vi vill stå för – där havet och livet möts.
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DESIGNELEMENT
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I takt med att platsvarumärket och platslogotypen blir allt mer kända, kan vi
använda ordleken med NY alltmer fritt. Ju
fler lämpliga ord som börjar på NY som vi
tillsammans hittar, desto snabbare
kommunicerar vi Nynäshamn på ett roligt
och konsekvent sätt.
Precis som för platslogotypen använder
NY-orden Brush Up som font. Detta för att
skapa igenkänning mellan NY-orden och
logotypen.
Brush up kan även användas vid ord eller
korta rubriksättningar, max 1-2 ord. Vid
längre rubriksättningar används Museo
Sans.
NEDLADDNING
Typsnittet finns att köpa via internet
på myfonts.com.

NYFIKEN
NYKÄR
NYKOMLING
NYGrÄDDatD
Nynäshamn

damer
herrar
Välkommen
Sommartid
Trevlig helg

Exempel på NY-ord

Exempel på ord/mindre rubriksättning
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ORDLEK SOM
RUBRIK
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BRUSH UP EXEMPEL

En levande
sommarstad
Aque doluptatibus id ut debis nus.
Nati dolorestore quisitatur, veligni
magnat quuntoratet quis aut volupta
temporum res ut eati blabore reriae
modicie ndanisimet odicid estiant.Um
reptatur aliae qui cum de vendiaspide
pa vel ipsam quas si core veror si ipis
sitio beatur a assitatus voloribus modist,
vero exerum dita seque ipiciligeni quam
as escipsae id que et id quiatur ectium
quam et omnis pari ut re praeperum
rem sum dolupta ssintur as rerum fuga.
Tur si ut ipistruptur, etur?Tem. Il imolo
te volorio. Nam simus.Lest et rehendae
dolut dolorro reicitiae peria solectaturem
nonsequam, sunt aut a quam nimi, untinum nonem fugitati cumquo berum ea
volessitatur am quodit volore nonecep
uditae eum aut plibus volum consequi
qui berum laccus est, quiam vid es sum
qui dolut quam as et, coressum res earit
lis experfere moluptatur, quos eatibus
rehendit que consed ero consequat
inverat emporumet omnihillab id quam
verspieniet aperumet faccustem. Ihiti nat
occupta pe re sitint aut utatemqui a evel
il entorempel molorepro doluptatem.

NYgräddat

Smaka på Nynäshamn
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sommarens
konserter
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MÖNSTER AV ORD
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Orden kan bilda ett helt mönster, men det blir
alldeles för brokigt om varje ord har två färger.
Därför bildar vi alltid mönster av många ord
som börjar på NY och låter NYNÄSHAMN
vara i en avvikande färg.
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GRAFISKA ELEMENT
Enkla illustrationer med breda penseldrag har
tagits fram som grafiska element till platsen
Nynäshamn. Illustrationerna kan användas
på ett lekfullt sätt i all kommunikation. De är
vektoriserade vilket innebär att du kan förstora
och dra upp illustrationerna utan att de förlora
kvalité eller blir pixlig.
FILER FÖR NEDLADDNING
I Nynäshamns bild- och mediabank kan du
ladda hem illustrationerna.

Nu är det din tur...
att marknadsföra platsen Nynäshamn. Hoppas
att du får stor hjälp av de riktlinjer och exempel
som platsens aktörer arbetat fram tillsammans.
Och vi hoppas självklart att vi lyckats sätta fart
på din egen kreativitet.
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Har du frågor eller vill ha bollplank?
Kontakta oss via tillvaxt@nynashamn.se
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