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Vår grafiska profil - för ett tydligt och  enhetligt 
 ansikte utåt
I den här manualen kan du läsa hur du ska göra för att tillämpa   
vår grafiska profil på rätt sätt. Detta för att Travel Service är ett 
 varumärke och en identitet som ska kommuniceras. Vår grafiska 
profil omfattar i dagsläget logotyp, typsnitt och färger.

För att säkerställa att vår profil upprätthålls på det sätt det är  
tänkt behövs riktlinjer. Dessa ska följas av alla som  producerar 
informations material där Travel Service är avsändare. Genom 
att följa den grafiska manualen säkerställer vi kvaliteten på våra 
 produkter.
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Vår logotyp ÄR Travel Service
Vår logotyp representerar oavsett sammanhang Travel Service och 
företagets hela verksamhet - dygnet runt.

Baslogotyp
Travel Service baslogotyp består av vårt namn i grått. Linjen under 
särskiljs i rött. 
 

Färgvarianter
Den vita varianten används på mörka bakgrunder och den svarta på 
ljusa bakgrunder vid svartvitt tryck.

Frizon
Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas så tydligt som 
möjligt. För att inte andra grafiska element ska placeras för nära 
finns en frizon.  Versalhöjden i T definerar detta område. 

Felaktig användning
Undvik att placera logotypen på stökiga bakgrunder där den kan bli 
otydlig. Logotypen får heller inte förvrängas eller manipuleras på 
något sätt.
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Budskapen färstärks med tydlig typografi
Travel Service använder typsnittsfamiljerna Brandon Grotesque 
och Brandon Text. Den  sist nämnda är optimerad för  långa texter, 
små storlekar och för skärmar. Därmed är det Brandon Text som 
oftast används.

I digitala sammanhang när Brandon Text inte finns tillänglig är  Calibri 
det typsnitt som bör användas. 

Nedan följer några exempel på Brandon Text användningsområden.

Brandon Text Thin (används i största möjliga utsträckning i rubriker - som versaler)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZÅÄÖ123456789!#%&/

Brandon Text Medium (används i största möjliga utsträckning i underrubriker)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZÅÄÖ123456789!#%&/

Brandon Text Light (används i största möjliga utsträckning i brödtext)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZÅÄÖ123456789!#%&/
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De vanligaste färgsystemen
CMYK och PMS är de två olika färgsystem som används till   
trycksaker. För skärm tillämpas RGB eller HEX.

CMYK (cyan, magenta, yellow och K [svart ])
Detta färgsystem används vid fyrfärgstryck av trycksaker och an-
nonser. CMYK beskrivs med en procentangivelse för varje färg. 

PMS (Pantone Matching System)
Detta system är avsett för dekorfärgstryck. Vi använder oss inte av 
det i  första hand utan printar det mesta i fyrfärgstryck. Våra primära 
profilfärger finns  angivna i PMS som kan användas vid behov.

RGB (röd, grön och blå)
RGB är de kulörer som en datorskärm återger och används vid in-
läsning av färgbilder eftersom det har en större färgrymd än CMYK. 
RGB-färger beskrivs med ett värde från 0-255 för varje färg. 

HEX (hexadecimalt talsystem)
HEX anger RGB-färger i HTML-kod vid webbproduktion.

Primära profilfärger
Nedanstående färger, utöver  svart och vitt, används när det gäller 
webb, våra  visitkort,  dokument, presentationer, annonser och 
 trycksaker.

CMYK: 0 90 100 0 CMYK: 0 0 0 65 CMYK: 80 35 0 0 CMYK: 78 64 57 54
PMS 485 C PMS: 424 C PMS: Medium Blue C PMS: 7546 C
RGB: 255 25 0 RGB: 119 120 123 RGB: 17 138 203 RGB: 42 53 59
HEX: FF1900 HEX: 77787B HEX: 118ACB HEX: 2A353B
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En bild säger mer än 1000 ord
Bilder väcker inspiration och känslor. Travel Service använder bilder 
som förstärker vårt budskap till respektive  målgrupp. 
 

Upplösning
Bilderna ska ha rätt upplösning för ändamålet. Ppi (pixels per inch, 
ej att förväxla med dpi, dots per inch, som egentligen endast har 
med skrivarens upplösning att göra. Ppi är antalet bildpixlar per tum 
och är det som avgör bildens  tryckkvalitet. För olika medier krävs 
olika upplösning på bilden, se till så att den bild du vill använda har 
rätt antal ppi.

Trycksaker:  Minst 300 ppi
Bildskärm och webb:  72 ppi (eller högre om utskriftsvänligt)
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Olika filformat
Vår logotyp, våra bilder och andra dokument är sparade i olika 
 filformat beroende på vad de ska användas till. 
 

Eps (Encapsulated PostScript)
Filer i eps-format är ritade i vektorgrafik vilket gör att det går att 
förstora och förminska utan att tappa i kvalitet. För att öppna detta 
format krävs det ett adobe-program.

Gif (Graphic User Interface)
Detta format tillsammans med jpg är det vanligaste bildformatet 
för webben. Det är mest lämpat till små bilder och enklare grafik.

Jpg (Joint Photographic Experts Group)
Jpg (eller jpeg) är ett format utvecklat speciellt för bilder av typ 
fotografier och andra bilder med övertoning. Observera att  varje 
gång man gör justering i en jpg-bild och sedan sparar om den 
försämras bildkvalitén.

Pdf (Portable Document Format)
Detta är en standard för att spara och granska grafisk information. 
Filer sparade i pdf säkerställer att all information visas och trycks 
korrekt oavsett plattform och programvaror. 

Png (Portable Network Graphics)
Filformat som är anpassat för att fungera optimalt i Officepaketet. 
Formatet stödjer genomskinlighet vilket gör att t ex. en logotyp 
sparad som en png-fil kan placeras på en färgad bakgrund utan att 
få en vit ruta bakom sig. Filerna fungerar utmärkt på skärm och för 
att skriva ut på skrivare men fungerar inte i tryck.
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Tillämpning av vår grafiska profil
Här ser vi några exempel där vår grafiska profil  används. 
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Har du frågor om den grafiska manualen?
Kontakta marknadsansvarig på telefonnummer 031-13 43 00  

eller via mail press@travelservice.se. 

Ladda ner logotyp och annat företagsmaterial här:
www.travelservice.se/om-oss/ladda-ner/


