Platsvarumärket Skövde
Visuell identitet
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Varför ett platsvarumärke?
Tänk på New York, Jönköping eller Göteborg. Oavsett vad du har för
relation till de här platserna så har du nu, på mindre än en sekund kopplat
olika associationer, bilder och känslor till dem.
Alla platser har ett varumärke oavsett om de jobbar aktivt
med det eller inte. Skövdes platsvarumärke är summan av
alla tankar, uppfattningar, egenskaper och känslor som
förknippas med Skövde idag. I den här plattformen har vi
definierat och formulerat vad vi vill att Skövde som plats ska
stå för och utstråla. Utifrån det kan vi ta ett aktivt ansvar
för att utveckla platsen i rätt riktning och kommunicera
en gemensam bild av Skövde. På så sätt kan vi påverka
omvärldens attityder och uppfattningar på ett positivt sätt.

Syftet med platsvarumärket är helt enkelt att göra Skövde
till en attraktiv plats för fler, berätta om platsens fördelar
och skapa positiva associationer. På så sätt lockar vi talanger,
besökare, fler invånare, studenter och företag och ser till att
Skövde fortsätter att utvecklas och växa.
Win, win för oss alla.
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FÄRG
Vi använder i första hand en smaragdgrön färg i vår
kommunikation. Det är en stark och klar färg som bland
annat kan associeras med rörelse framåt, hopp och naturlig
kraft. Den fungerar bra tillsammans med de flesta andra
kulörer.

NCS: S 3055-B50G
PANTONE: 7717 C
CMYK: 98 / 11 / 52 / 0
RGB: 0 / 137 / 132
HEX: #008984
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För att kunna skapa kreativa och spännande lösningar har
vi även några kompletterande färger och nyanser. Den
gula färgen speglar innovation, kreativitet och nytänkande
medan den blå förknippas med stabilitet och trygghet.

PANTONE: 138 C
CMYK: 3 / 43 / 97 / 0
RGB: 241 / 159 / 4
HEX: #F19F04

Undvik att använda enbart blått och gult tillsammans.
Utgå istället från den smaragdgröna som bas och välj sedan
antingen gult eller blått, eller alla tre färgerna tillsammans.

PANTONE: 7707 C
CMYK: 100 / 56 / 42 / 0
RGB: 0 / 97 / 126
HEX: #00617E

FÄRG
Vi har också ett antal ljusare nyanser som kan användas
i illustrationer, till infografik, färgade bakgrunder och
liknande.

CMYK: 54 / 6 / 34 / 0
RGB: 127 / 191 / 181
HEX: #7FBFB5

CMYK: 35 / 0 / 22 / 0
RGB: 179 / 219 / 210
HEX: #B3DBD2

Tänk på läsbarheten när du använder våra färger samt bilder
som bakgrund till texter. Använd vit eller ljus text på mörka
bakgrunder och svart text på ljusa nyanser.

CMYK: 18 / 0 / 12 / 0
RGB: 218 / 237 / 231
HEX: #DAEDE7

CMYK: 74 / 25 / 25 / 0
RGB: 57 / 151 / 178
HEX: #3997B2

CMYK: 46 / 6 / 15 / 0
RGB: 148 / 202 / 216
HEX: #94CAD8

CMYK: 23 / 3 / 8 / 0
RGB: 206 / 228 / 235
HEX: #CEE4EB

Vit / ljus text på
mörka nyanser

CMYK: 5 / 28/ 84 / 0
RGB: 243 / 188 / 57
HEX: #F3BC39

CMYK: 2 / 0 / 20 / 2
RGB: 250 / 246 / 216
HEX: #FAF6D8

CMYK: 6 / 5 / 11 / 18
RGB: 206 / 204 / 194
HEX: #CECCC2

Svart text på
ljusa nyanser

CMYK: 0 / 0 / 6 / 11
RGB: 233 / 231 / 222
HEX: #E9E7DE
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PLATSVARUMÄRKET
I Skövde är alla värdefulla. Stora som små. Versaler och
gemener. Alla bidrar till helheten. I ordbilden har bokstaven
e fått en gemen form i samma storlek som versalerna. Det
speglar modet att tänka nytt på ett lekfullt sätt. Den mjuka
och välkomnande cirkelformen visar också på vår öppenhet.
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Kvadraterna över bokstaven O berättar att det alltid finns
plats för kreativa lösningar, innovationer, nya invånare,
besökare och mycket mer. De påminner också om de unika
bergformationer som präglar landskapet och pilformationen
knyter an till vår drivkraft och framåtanda.

Utgångspunkt för platsvarumärket är
varumärkesplattformen och begreppen Connect, Explore
och Enjoy.

PLATSVARUMÄRKET / VARIANTER

Negativ variant

Svart variant
93 % Svart
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PLATSVARUMÄRKET / RIKTLINJER
Det är viktigt att platsvarumärket är en tydlig avsändare i
vår kommunikation och därför finns det några riktlinjer
som vi alltid följer i det grafiska arbetet.

Frizon
Frizonen räknas ut med hjälp av bokstaven O och
det är viktigt att placera bilder, texter, illustrationer
eller andra grafiska element utanför denna yta.

Minsta storlek
Rekommenderad minsta storlek för
platsvarumärket är 15 mm alternativt 100 px. Det
finns undantag då varumärket behöver vara ännu
mindre, exempelvis på profilmaterial.
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Placering
Platsvarumärket placeras i första hand
i övre vänstra eller nedre högra hörnet,
men i vissa sammanhang, exempelvis
i digitala presentationer, kan den även
centreras.

PLATSVARUMÄRKET / PLACERING
Bakgrunden avgör vilken variant av platsvarumärket du
väljer. På ljus bakgrund väljer du i första hand den gröna
varianten, alternativt den svarta. På mörk bakgrund väljder
du den vita.

Dessa riktlinjer gäller även då du väljer att placera
varumärket på en bild. Var noga med att hitta en yta där
varumärket framträder tydligt. Om bilden är rörig – välj
istället att placera varumärket utanför bilden.

I första hand placeras platsvarumärket i övre vänstra eller
nedre högra hörnet, men i viss digital kommunikation krävs
en mer centrerad placering. Mönstret fungerar dock bäst om
det placeras i nedre vänstra eller högra hörnet.

Exempel på digital publicering med centrerad logotyp
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TYPSNITT
Mont är det typsnitt vi använder i rubriker och kortare
texter. Det ett geometriskt typsnitt med kraft och karaktär.
Cirkeln är central i många av bokstäverna, vilket skapar
en mjuk framtoning, trots de tydliga och väl definierade
avsluten och detaljerna. Kontakta Next Skövde för
licensfrågor.

I löpande text använder vi Crimson Text, ett typsnitt
som har hög läsbarhet både i tryckt och digital form och
framförallt i mindre grad. Det fungerar bra som kontrast
och komplement till Mont. Crimson Text finns att ladda ner
på Google Fonts.

Mont

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö 1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö 1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö 1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö 1234567890
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När vi vill lyfta fram något unikt eller extra kan vi även
använda White Oleander Compact. Vi använder det bara till
speciella ord eller någon enstaka mening och helst bara på
något enstaka ställe i en publikation.

Crimson Text
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890

White Oleander Compact
AaBbCcDdEeF f GgHhIiJjK k LlMmNn
Oo PpQ qRrSsT tU u VvXxYyZzÅå Ää Öö
1234567890

TYPOGRAFI
Genom att arbeta med kontrastverkan skapar vi spännande
typografiska lösningar. Stora rubriker satta i Mont SemiBold
eller Bold skapar karaktär och kraft. Längre texter får en
lätt, och följsam framtoning genom Crimson Text .

Enstaka ord / kort mening
White Oleander
Rubriker
Mont SemiBold / Bold

Vi kan också använda Mont till kortare texter, såsom
faktatexter, information, vinjetter, mellanrubriker och
liknande.
Välj gärna Regular eller Light till kortare texter och
Semibold till mellanrubriker.

Faceratemost rendigendi idisciur

The quick brown fox
jumps over the lazy dog

Ingress
Mont Light

Ehendign atquos mint ex exerrovidus abo. Ga. Entiis audipis ut quid quiantium sim
nonectatur, inus veres moluptamus dolupid modicipsum etum exerunt

Brödtext
Crimson Text

Lorem ipsum. Vel et mi, cullaborum res et la inus, conectur rehende
voluptas elenihil minveres peria simodi aut laborume endam quistiatus
quibeat ustoritiorro moluptaquos Sed eum apis vide rem. Ut fugit, quis
cumquae aut lac cusdae ped quostium volorisquunt faccull igendig nimos.

Mellanrubrik / Inledning
Crimson Text

Esecus deliaturem aliquo que molectet vit alicipsam ipsunt, is is atio.
Magni dus estiam apid quam et represt rataquam sum aute elibus. Or aut
omnim rerio conseque commo voluptu repellam explab ium volluptat
volorum aut acerum verferrovit, ipsam es as illab iundusc ilictet abor ad
et quasit qui berepererum invelectus plabores voluptatur.

Qui sae sinciat eniminverum sitatissi quos illam, vid estiori vid mi, simi,
accus dolupis. Musdae. Qui tem. Anditae porent re volorpo reheniam
eum cor a voluptassum esed quunt fugit, endam qui blabore pelicillauda
ipsanda ecepta persperspiti quatatatem hitiusto quibusant conseque.
Am quam derum rate adigent alic tempedit quia cusciaeped ut aturis del
magnis enda cus a comnimi, quatia core, sit ut raestiasit quat.
Duntia sunt volorer spidit ullores tempedi geniendistem qui reptiorit,
sitat ipsuntur sum que late simodi cum eaturia num vero il ipsa ni
voluptature latus essunt litas quam es quiaectur, torum exeraer itioriae.
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MÖNSTER
Vårt mönster är en visuell tolkning av varumärkesplattformen och symboliserar att vi bygger Skövde
tillsammans. Det visar på ett lekfullt sätt att det alltid
finns en ledig plats för nya invånare, krafter, förmågor,
innovationer eller besökare.
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Mönstret används enbart när vi marknadsför Skövde som
plats, vilket innebär att det alltid används tillsammans med
platsvarumärket. Det får även användas i samprofilering,
men enbart då platsen Skövde är huvudavsändare.

Mönster 1. Grönt

Mönster 2. Grönt

Mönster 3. Grönt

Mönster 1. Vitt

Mönster 2. Vitt

Mönster 3. Vitt
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Mönstret finns i tre olika storlekar och fem färger och
det placeras alltid i nedre vänstra eller nedre högra hörnet.
Använd de framtagna originalen i eps-, png- eller
jpg-format.

MÖNSTER
Här visas några exempel på hur mönstret kan användas.
Platsvarumärket placeras antingen i övre vänstra eller nedre högra hörnet.

I liggande format passar det bäst att placera
mönstret i något av de nedre hörnen.

Plats för bild och text

I stående format passar det bra att låta mönstret
fylla ut hela formatet – från höger till vänster kant.

Plats för bild och
huvudbudskap

Plats för bild och
huvudbudskap

Plats för löpande
text, information
och liknande.

Platsför
förbild
löpande
Plats
och
text,
information
huvudbudskap
och liknande.

Plats för bild och text
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BILDSPRÅK
GRUNDBILDER. Bildvalen har stor betydelse i vår

MONTAGEBILDER. Genom att lägga till oväntade

Exempel på grundbilder

Exempel på montagebilder

kommunikation och det är därför viktigt att de harmonierar
med varumärkesplattformen och att de innehåller spår av
den nyfikenhet, kreativitet, öppenhet och innovationskraft
som präglar Skövde. Det kan handla om bilder med starka
kontraster, starka färger, spännande vinklar eller helt enkelt
ett spännande ögonblick. En gemensam nämnare i våra
bilder är att de innehåller en känsla av djup och flera lager
eller dimensioner.

element i motiven kan vi skapa fantasifulla och spännande
bilder. Det kan till exempel handla om att placera in objekt
som inte riktigt hör hemma i en viss miljö eller att leka med
mötet mellan natur och innovation. De objekt vi monterar in
behöver inte framträda tydligt utan kan gärna få kännas som
en självklar och naturlig del av bilden. Det är dock viktigt att
både bilder och montagebilder har en anknytning till
Skövde på något sätt.

ANVÄNDNING. I de flesta fall använder vi grund-

bilderna i vår kommunikation. Här handlar det om att
välja rätt bild som stärker budskapet. Montagebilderna
används i första hand när vi marknadsför platsen i större
sammanhang. Exempelvis på mässor, som toppbild på
webbplatser, i annonskampanjer, till omslagsbilder och
liknande. Tanken är att de ska väcka nyfikenhet, intresse,
kreativitet och en vilja att delta i arbetet med att skapa ett
ännu starkare Skövde.

VISUELL IDENTITET | SKÖVDE
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Play it like Skövde
Play är kärnan i Skövdes mentalitet. Vi tar oss vidare och
framåt på vårt sätt, som vi alltid har gjort, med nyfikenhet,
lekfullhet och innovation som drivkraft. Med en stolt historia i
ryggen har vi alltid vårt fokus på nästa utmaning och mål.
Likt en spelplan är Skövde fullt av möjligheter för den som vill.
Här kan du skapa kontakter, upptäcka nya platser, hitta på
något nytt, utmana dig själv eller bara njuta av det som är.
Så vad tänker du göra?

Game on.
16
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VISUELL KOMMUNIKATION - HELHET
Med hjälp av färger, form, bildspråk och typografi bygger vi
upp den visuella kommunikationen med målsättningen att
skapa nyfikenhet och intresse.

Utgångspunkt är varumärkesplattformen samt begreppen
Connect, Explore och Enjoy.

Lorem ipsum
Undipit ommoles
Equatus eos

Lorem ipsum
Undipit ommoles
Equatus eos

Lorem ipsum
Undipit ommoles
Equatus eos

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog

Uda quia di doluptur si utas sus pratet eaqui adiscia
tiusciam, omniscid ea consenis necusant eos volupta
tioruntotati dolupitasime laut optatibus nus net eum
intemporum voloris modipis dolorrum

Uda quia di doluptur si utas sus pratet eaqui adiscia
tiusciam, omniscid ea consenis necusant eos volupta
tioruntotati dolupitasime laut optatibus nus net eum
intemporum voloris modipis dolorrum

Uda quia di doluptur si utas sus pratet eaqui adiscia
tiusciam, omniscid ea consenis necusant eos volupta
tioruntotati dolupitasime laut optatibus nus net eum
intemporum voloris modipis dolorrum
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EXEMPEL PÅ ANNONSER

The quick brown fox
jumps over the lazy dog
Culpa vel ide porum velenis moluptatem harcium
volor alita quuntis imporerspera volectet ime et min es
eriberum ra nos dolendi comnimil et prem. Res imagni
odiciam, sim facea parum reic temodio. Em. Natur?
Quiam fuga. Tatemquam doluptatur, ut landandit
liquam il ea placcat. Nequis cus as mollendes acest, ut
harchicietur as alit ea aut lam restis pa eosam sunt.

Ius dolum earum solorum volorei catusam exereium
solorum hari cus quam nobit ut omnihillab Elia cone et
resecea turectur? Con cus doluptatur repudae dusdae
perum et eatest qui velenim enis rerias quiatur sit,
secuptaquo berrum dolupitestia nobissit voloremporum
cusant derum fugit aut elissi autet inveror iatulparci
llaute a eum quam, que vidit aut.

The quick brown fox
jumps over the lazy dog
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Lorem ipsum
Undipit ommoles
Equatus eos

Lorem ipsum
Undipit ommoles
Equatus eos

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog

Uda quia di doluptur si utas sus pratet eaqui adiscia
tiusciam, omniscid ea consenis necusant eos volupta
tioruntotati dolupitasime laut optatibus nus net eum
intemporum voloris modipis dolorrum

Uda quia di doluptur si utas sus pratet eaqui adiscia
tiusciam, omniscid ea consenis necusant eos volupta
tioruntotati dolupitasime laut optatibus nus net eum
intemporum voloris modipis dolorrum

DIGITAL KOMMUNIKATION

Lorem ipsum
Undipit ommoles
Equatus eos

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog

Uda quia di doluptur si utas sus
pratet eaqui adiscia tiusciam,
omniscid ea tioruntotati
dolupitasime laut optatibus nus
net eum volupta intemporum
voloris modipis.

The quick brown
fox jumps over the
lazy dog
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SAMPROFILERING MED PLATSEN SOM HUVUDAVSÄNDARE

Vid samprofilering
där platsen Skövde är
huvudavsändare får våra
färger, typsnitt, typografi och
vårt mönster användas.
I vissa fall saknas det
utrymme för att presentera
samtliga logotyper.
Då använder vi enbart
platsvarumärket som
huvudavsändare och övriga
aktörer presenteras i textform,
så som exemplet längst till
höger.

Ready for a
new level?
Time and time again, the leading industrial companies in
Sweden choose to invest in Skövde. Coincidence?
We think not. Once you get to know Skövde – one of the
most progressive industrial knowledge hubs in Sweden –
you, too, will understand why.

Skövde, and the Business Region Skaraborg, provides a perfect
combination of competence, science and innovative strength for
creating the future sustainable industry.
Our willpower is as firm and wellknown as our mountain
Billingen. Throughout history, we have always been curious
problem solvers, creating our bright future by exploring
possibilities, adapting and improving.
Today, our great focus on future solutions and smart technology,
is noticeable in our many successful companies, start-ups and
innovative arenas. A few examples are; ASSAR Industrial
Innovation Arena, one of Sweden’s leading meeting places
for the sustainable industry, where new solutions are created
through education, research and innovation. Science Park
Skövde, a growth environment for high-tech industries and

knowledge-intensive companies. The Industrial Development
Center, that strengthens competitiveness in the region’s
manufacturing industry. And, of course, the University of
Skövde, providing excellence in competence development in
areas such as production technology and digital transformation
of the Swedish industry.
So, we are more than ready for future establishments and
looking forward to connect with great minds, reach new goals
and explore future ideas and solutions.
Together, we continue to create a more sustainable future
by leading the industrial transformation forward. Who else
wants to join us?

Game on.

Ready for a new level?
Time and time again, the leading industrial companies in Sweden choose
to invest in Skövde. Coincidence? We think not. Once you get to know
Skövde – one of the most progressive industrial knowledge hubs in Sweden
– you, too, will understand why.
Skövde, and the Business Region Skaraborg, provides a perfect
combination of competence, science and innovative strength for
creating the future sustainable industry.
Our willpower is as firm and wellknown as our mountain Billingen.
Throughout history, we have always been curious problem solvers,
creating our bright future by exploring possibilities, adapting and
improving.
Today, our great focus on future solutions and smart technology,
is noticeable in our many successful companies, start-ups and
innovative arenas. A few examples are; ASSAR Industrial
Innovation Arena, one of Sweden’s leading meeting places for the
sustainable industry, where new solutions are created through
education, research and innovation. Science Park Skövde, a growth

Industrial
development
center
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Business Region
Skaraborg

environment for high-tech industries and knowledge-intensive
companies. The Industrial Development Center, that strengthens
competitiveness in the region’s manufacturing industry. And,
of course, the University of Skövde, providing excellence in
competence development in areas such as production technology and
digital transformation of the Swedish industry.
So, we are more than ready for future establishments and looking
forward to connect with great minds, reach new goals and explore
future ideas and solutions.
Together, we continue to create a more sustainable future by leading
the industrial transformation forward. Who else wants to join us?
Game on.

Science Park
Skövde

University of
Skövde

Skövde
kommun

PLATSVARUMÄRKET TILLSAMMANS MED ANDRA AKTÖRER

Alla bidrar till att göra Skövde till en mer välkänd och spännande plats.
Här visas exempel på hur företag, myndigheter, organisationer och föreningar kan använda
Skövdes logotyp i sin egen marknadsföring med den egna identiteten som grund.
Här nedan visar vi hur lgotoypen kan placeras.

FÖRETAGETS
LOGOTYP

Platsvarumärket finns i grönt, svart och vitt.
Välj den färgvariant som passar bäst.
Kontakta Next Skövde för mer information.

FÖRETAGETS
LOGOTYP

FÖRETAGETS
LOGOTYP

FÖRETAGETS
LOGOTYP

FÖRETAGETS
LOGOTYP
FÖRETAGETS
LOGOTYP

FÖRETAGETS
LOGOTYP

FÖRETAGETS
LOGOTYP
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APPLIKATIONER / PROFILMATERIAL

Här är några exempel på profilmaterial som används för att
marknadsföra platsen Skövde. Det är material som exempelvis
används på mässor och liknande evenemang.
Andra aktörer får också använda platsvarumärket i sin
egen marknadsföring. På tröjor, jackor och t-shirts placeras
platsvarumärket exempelvis på ärmen. På mössor kan det
placeras på baksidan.
Kontakta Next Skövde för mer information.
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EXPONERING

Några exempel på hur vepor, flaggor och
boxar kan utformas.

Ready for a new level?
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Kontakt
Charlotte Backman
marknadschef
0500-44 66 50
charlotte.backman@nextskovde.se
Next Skövde Destinationsutveckling
Besök: Skövde Turistcenter, Stationsgatan 3B
Post: Box 323, SE-541 27 SKÖVDE
nextskovde.se
facebook.com/nextskovde
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