Grafiska Riktlinjer för Ekmans Mat & Event

Denna enkla manual ger en inblick i den grafiska profilen för Ekmans Mat & Event.
Allt material skall granskas och godkännas av Stefan Ekman innan tryckning, publicering och/eller produktionsstart.

Logotypen

Logotypen finns i två utföranden, en liggande (standardlogotypen) och en stående varav två varianter av
båda, positiv och negativ.
Standardlogotypen är den liggande med svart text och den ska användas på vita eller ljusa bakgrunder.
Den negativa liggande logotypen används på den tonade röda bakgrunden och andra mörka bakgrunder där
den negativa logotypens vita text kontrasterar bättre än den svarta texten i standardlogotypen.
Logotypen skall i tryck i största möjliga mån placeras på den tonade röda bakgrunden.
I de fall logotypen placeras på vita bakgrunder skall kockmössans vita bestå av bakgrundsfärgen.

Färger

Logotypen:
Svart: 100%
Blå: PMS Process Cyan / CMYK: 100.0.0.0
Gul: PMS 143 / CMYK: 0.35.85.0
Bakgrund bakom logo:
Ovankant: CMYK: 25.100.100.20
Nederkant: CMYK: 25.100.100.60
Höjden på den tonade bakgrunden varierar mellan 10-15% av dokumentets/skyltens totala höjd.
Bakgrund bakom innehåll:
I vissa fall läggs en tonad grå bakgrund bakom t.ex. omslag till broschyrer, foldrar eller mappar samt på t.ex.
affischer eller flyers. Undvik dock att lägga den tonade grå bakgrunden bakom längre löpande textstycken.
Ovankant: 25% Svart
Nederkant: 7% Svart

Linjer under röda tonade bakgrunden

Linjerna samt mellanrummet mellan dem under röda tonade bakgrunden är i förhållandet 1/2 - 1/4 - 1/4.
I ett A4 dokument används tjockleken 2pt för den övre samt 1pt för mellanrummet och den nedre linjen.

Typsnitt

Typsnittet som används i texter och logotypen är Humanist 521 i varierande vikter.
Rubriker och underrubriker: Humanist 521 Condensed BT Bold. Färg CMYK: 25.100.100.20.
Löpande texter: Humanist 521 BT Roman. Färg: Svart.
Ingresser: Humanist 521 BT Bold, Färg Svart.
Script -stilen i Ekmans är Amazone BT. Det typsnittet används även i andra delar av t.ex. texter eller rubriker.

