Logotypförklaring
GÖTENE KOMMUN MASTERLOGOTYP

Master Logotyp:
Götene Kommun
På bifogad CD finns logotypen för ”Götene
Kommun” i de format och former som skall
användas i kommunikationen.
För att förenkla användandet av logotypen, har
vi även tagit fram en enklare förklaring till hur
de olika formaten bör användas.

Vad är en logotyp?
Varumärket är verksamhetens/konceptets
identitet och själ. Därför är det avgörande att vi
är konsekventa i vår kommunikation på marknaden. Format, färger och placering är viktiga
detaljer för att bevara märkets unika form,
värden och igenkänningsvärde.

Färger
Logotypen för ”Götene Kommun” används mot
vit bakgrund. I profilsyfte, t ex väskor, T-shirts, får
text på ”Götene Kommun” vara inverterad till vit
mot svart bakgrund (se sid 2). Det gör kommunikationen kontrastrik, tydlig och enkel.

Använd rätt logotyp
Tryck: Vektoriserad
En vektoriserad logotyp är uppbyggd av linjer och kurvor i
matematiska formler. Det innebär att den kan förstoras och
förminskas utan att förlora i kvalitet. Denna form av logotyp
används med fördel vid tryck.
Filformatet heter .eps

Word och skärmpresentationer mm: Pixelbaserad
Detta filformat är uppbyggt av små pixlar (fyrkanter). Ju större
man gör logotypen desto mer förlorar den i kvalitet. Denna
logotyp är sparad i ett annat färgsystem (rgb) speciellt anpassat för att hålla ”rätt” färg för sitt syfte.
Denna lämpar sig för skärm och bildpresentation digitalt
och går bra att montera i Word, men ger en vit platta runt om
när den läggs mot en bakgrund.
Filformatet heter .jpg

Filnamn – logotyp i färg.
Götene Kommun logotyps sparad efter
olika färgsystem och behov.

Götene Kommun-CMYK.eps
Logotypen är vektoriserad och
används för fyrfärgstryck.
C 70% M 5% Y 0%
K=Black 0%
C 55% M 0% Y 100% K=Black 0%
C 0% M 0% Y 0%
K=Black 100%

Götene Kommun-PMS.eps
Logotypen är vektoriserad.
Sparad som PMS-färger och Svart.
PMS 298

PMS 376

Svart

Götene Kommun.jpg
Logotypen är pixelbaserad och
i rgb läge för skärm presentation.

Filnamn
– inverterad logotyp i färg.
Texten i den inverterade logotypen är vit. (Här ligger
den inverterad mot svart platta för att synas)

Götene Kommun_inv-CMYK.eps
Logotypen är vektoriserad och
används för fyrfärgstryck.
C 70% M 5% Y 0%
K=Black 0%
C 55% M 0% Y 100% K=Black 0%

Götene Kommun_inv-PMS.eps
Logotypen är vektoriserad.
Sparad i PMS-färger
PMS 298

PMS 376

Götene Kommun.jpg
Logotypen är pixelbaserad och
i rgb läge för skärm presentation.

Filnamn - logotyp i gråskala
Götene Kommuns logotyp finns i två grå varianter en huvudlogotyp och en i ljusare ton för tryck i dagspress (85 lin/tum)

Götene Kommun-sv.eps
Logotypen är vektoriserad och
används vid enfärgstryck.
Mörk grå
Ljus grå

55%
25%

Götene Kommun-sv.jpg
Logotypen är pixelbaserad och
i gråskala för skärmpresentation.

Götene Kommun_dagspress-sv.eps
Logotypen är vektoriserad och används vid
enfärgstryck i dagspresstryck (85 lin/tum)
Mörk grå
Ljus grå

40%
15%

Götene Kommun_dagspress-sv.jpg
Logotypen är pixelbaserad och
i gråskala för skärmpresentation.

Götene Kommun
Logotyper Götene Kommun
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