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Inledning

Den visuella profil är en hjälp för dig som jobbar med eller är sam-
arbetspart till AllAgeHub. Ta dig tid och titta igenom den, här finns 
verktygen du behöver för att skapa tydlig, enhetlig och konsekvent 
kommunikation.

Grundelementen i AllAgeHubs visuella profil är vår logotyp med 
tillhörande symbol, våra färger samt vår typografi. Genom att följa 
dessa riktlinjer skapar vi en gemensam profil som är lätt att känna 
igen och som leder till en tydlig bild av varumärket.

Utdrag ur AllAgeHubs kommunikationsstrategi:
Hur AllAgeHubs presentations-, marknadsförings- och informationsma-
terial samt webb- och sociala medienärvaro ser ut påverkar starkt hur 
AllAgeHub uppfattas. Den visuella profilen är styrande för allt informa-
tionsmaterial, tryckt såväl digital. Den visuella profil som är framtagen 
för AllAgeHub ska respekteras och användas av alla medarbetare 
och samarbetsparter i kommunikation där AllAgeHub är avsändare. 
Mallar för presentationer, dokument och enklare informationsmaterial 
ska alltid användas och finnas tillgängliga för alla medarbetare och 
samarbetsparter som har behov av detta. Övrigt marknadsföringsma-
terial tas fram av kommunikatör eller med hjälp av extern upphandlad 
kompetens.

Vid frågor kontakta AllAgeHubs ansvariga kommunikatör.

01

https://allagehub.se/om-oss/kontakt/


Logotyp

AllAgeHubs logotyp finns i två varianter och består av A-symbolen samt namnet i text.
De grå linjerna visar luftrummet som ska finnas runt om logotypen.

När AllAgeHubs samarbetsparter använder logotypen eller A-symbolen ska det tydligt framgå att man är en samarbetspart.  
AllAgeHubs logotyp ska då alltid vara minst lika stor i förhållande till samarbetsparternas. Se exempel nedan.

AllAgeHubs A-symbol får och kan användas utan text som ett grafiskt element. 
Detta ska dock göras av ansvarig kommunikatör eller upphandlad extern aktörmed grafisk kompetens.

AllAgeHubs logotyp ska i huvudsak användas mot vit bakgrund. Aldrig färgade bakgrundsplattor.
Men den fungerar i negativ version (vit text) mot svart eller mörkgrå nyanser, exempel nedan.

Arrangeras i samarbete med
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Typografi

Rubrik,  (20< pkt) Playfair Display, Bold
 

Underrubrik (14-22 pkt) Open Sans, Semibold

Ingress, (10-14 pkt) Open Sans, Bold

Brödtext (10 pkt) Minion Pro, Regular (endast för print)

Mellanrubrik (8 pkt) Open Sans, Bold

Faktatext rubrik (9 pkt) Open Sans, Bold 

Faktatext, brödtext (10 pkt) Open Sans, Regular

Text, webb (11 pkt) Droid Sans, Regular

I vår visuella profil finns fyra typsnitt:

Playfair Display
Open Sans
Minion pro
Droid Sans

Exempel på användning:
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Färger

AllAgeHubs färgpalett består av de fyra nyanserna i A-symbolen

CMYK: 16, 57, 14, 0
RGB: 214, 135, 168
Webb: #d586a7

CMYK: 9, 27, 86, 1
RGB: 234, 186, 52
Webb: #e9b933

Solgul

CMYK: 69, 0, 24, 0
RGB: 52, 185, 199
Webb: #34b8c7

Ocean

Hallon

CMYK: 44, 7, 38, 0
RGB: 158, 199, 174
Webb: #9dc6ad

Mint

Ljusare toner av ovan nyanser kan även användas som bakgrundsplattor i formgivning.  
Detta görs av ansvarig kommunikatör eller extern aktör med grafisk kompetens.

100% 50% 40% 30% 20% 15% 10%Färgton:
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Designelement

Exempel på hur A-symbolen kan användas som designelement.
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Mallar

Enklare mallar finns framtagna för presentationer, dokument och trycksaker.
Dessa ska användas, i annat fall rådgör med ansvarig kommunikatör.

Vid frågor kontakta AllAgeHubs ansvariga kommunikatör.
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https://allagehub.se/om-oss/kontakt/
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