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MEDLEMSMÄRKE: VARIANTER

Medlemsmärke: Varianter

CirEkos medlemsmärke finns i CirEkos profilfärger med 
svart text, en version med vit text, i helsvart och helvit 
version, samt i två alternativa format. Originalmärket med 
svart text används i första hand, och på ljus eller vit bak-
grund, och originalmärket med vit text på svart eller mörk 
bakgrund. Den helvita varianten används på färg- eller 
bildbakgrund. I övrigt används de helsvarta och de helvita 
varianterna när färg inte är möjligt, eller på bakgrunder 
där originalmärkena blir otydliga.

De alternativa varianterna av medlemsmärket används 
främst där formatet är bättre anpassat för en annan vari-
ant. Varianten som är ett emblem används endast i så-
pass stort format att texten är lätt att läsa.

INSTRUKTIONSMANUAL

VÄLJ DEN VARIANT SOM PASSAR FORMATET BÄST!



Variant: Vertikal

VARIANT: VERTIKAL INSTRUKTIONSMANUAL



VARIANT: HORISONTELL INSTRUKTIONSMANUAL

Variant: Horisontell



Variant: Emblem

VARIANT: EMBLEM INSTRUKTIONSMANUAL



ANVÄNDNING & FRIYTA

Användning och friyta

STORLEKAR
Storlek på medlemsmärket väljs med utgångspunkt i for-
matet på det aktuella materialet. På nästa sida är minsta 
rekommenderade storlek för de olika varianterna.

FRIYTA
Friyta är det minsta utrymme runt märket där inga andra 
objekt bör placeras. Medlemsmärket bör placeras så att 
det har en friyta på alla sidor som är minst lika stor som 
höjden på C:et i CirEko.

FELANVÄNDNING
Medlemsmärket får inte göras om på något sätt, typsnittet 
får inte bytas ut eller ändras, och avstånd eller storleksför-
hållanden mellan symbol och text får inte ändras. Märkets 
proportioner får inte ändras. Symbolens och textens pla-
cering gentemot varandra får inte ändras, och inte heller 
färgerna. Märket får inte beskäras, och inte placeras på en 
bakgrund där det blir otydligt, i sådana fall används en av 
de andra varianterna.

INSTRUKTIONSMANUAL

VÄLJ VARIANT EFTER STORLEKEN PÅ MATERIALET!



STORLEKAR INSTRUKTIONSMANUAL
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30 mm

Medlemsmärke: Storlekar



FRIYTA & FELANVÄNDNING INSTRUKTIONSMANUAL
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EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING INSTRUKTIONSMANUAL

ANVÄND GÄRNA MÄRKET I DIN MARKNADSFÖRING!

IHOP MED ANDRA LOGOTYPER

SOM STÄMPEL I STÖRRE FORMAT




