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Logotyp

Grafiskt element: Horisontell linje

Typografi: Lato Bold

Typografi: Lato Regular

Profilhandbok
En kort version som ger
översikt över grundläggande
element och designprinciper
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Sellmate har en logotyp. Logotypen finns i fyra färgversioner: fullfärg, svartvit, 
monokromt vit och monokromt svart. Den är vårt huvudelement som identifierar 
Sellmate som avsändare.

LOGOTYP

Fullfärg. Använd den här
versionen i första hand. 

Svartvit. Den här versionen ska
användas när logotypen inte kan
återges i fullfärg, till exempel vid
svartvitt tryck. 

Fullfärg utan slogan.  
Använd den här versionen när 
slutversionen är så pass liten att 
Towards perfection blir svårläst. Ej 
vid tryck på mörka bakgrunder.

Svartvit utan slogan. Den här 
versionen ska användas när logo-
typen inte kan återges i fullfärg, till 
exempel vid svartvitt tryck och är så 
pass liten att Towards perfection blir 
svårläst. 

Huvudlogotypen och den svarta logotypen har en vit ram som inte syns 
på vit bakgrund. De versionerna ska därför alltid användas på färgade 
bakgrunder eller fotobakgrunder. Undantag är tillåtet i brevutskick eller när 
man behöver markera vita undersidor i ett dokument med logotypen

(såsom PPT-filer).

Monokromt svart eller vit. De här versionerna används främst i co-branding,
då Sellmates logotyp visas med andra logotyper och man vill ha ett enhetligt,
monokromt resultat. Den svarta versionen kan också användas som original
för ortskylt i stål/aluminium. Observera att det är två olika versioner. En med 
slogan och en utan slogan.
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Text och grafiska element ska inte placeras för nära 
logotypen. Lämna en frizon runt logotypen 
motsvarande 25 procent av logotypens storlek. 
I undantagsfall, som i platsannonser, godtas en 
mindre frizon runt logotypen. 
 
Detta gäller för samtliga logotyper. 

Logotypen ska
användas på
rena ytor och
bildbakgrunder.
Bildbakgrunden
får inte vara för
rörig.

®

®

För rörig bakgrund En tillräckligt lugn bakgrund som gör att logotypen framhävs.

Utskriftsvänliga och skärmvänliga versioner kan laddas ner på
sellmate.eu under Verktyg > Logotyp.



®

®

Sellmates logotyp är utformad för att kännas igen i alla situationer. Det finns därför en del 
regler som måste följas för att vårt budskap ska nå fram till slutkunden. 
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Logotypen får ej expanderas 
oportionerligt. Varken ertikalt 
eller horisontellt. Logotypen får 
heller inte snurras. 

Logotypen får ej klippas eller 
ändra form

Element får inte plockas bort 
från logotypen

®

Det är viktigt att reglerna följs. skulle det 
uppstå tvivel hur logotypen ska användas 
återkoppla till ansvarig för företagets 
profilering.



En bra typografi ska generera både bra läsbarhet och ett
distinkt visuellt uttryck.TYPOGRAFI

Sellmate använder främst typsnittet 
Lato (Light, Regular, Italic, Bold Italic, 
Bold) i layoutarbete.

Italic-varianter kan till exempel
användas för markeringar i
brödtexten – eller på bildtexter.

Rubriker i Lato ska stå i versaler och vänsterställas. Det
går att använda Lato Light eller Lato Bold.
För ingresser ska Lato Light eller Lato Bold användas.

RUBRIKER I LATO
SKA STÅ I VERSALER

Lato light or Lato Regular ska
användas för brödtext.

För mellanrubriker används
Lato Bold. Brödtext ska i regel
marginaljusteras med undantag 
för lös högermarginal, särskilt 
om kolumnen blir för smal.

Lös höger-
marginal kan
användas om
kolumnerna blir
för smala med
marginaljustering.

Lato Light   Lato Italic
Lato Regular   Lato talic 
Lato Bold    Lato Bold Italic

Brödtext där Bold har
använts för att markera
något. Det som markeras
kan vara något man ska
lägga extra märke till i en
större textmassa, något
som sticker ut.

Brödtext där kursiv stil
används för att markera ett
namn eller en rubrik. Här
är det Lato Italic som är 
markerat.

Lato light Italic och och Lato Italic  kan även användas
för att framhäva något, som rubriker och i bildtexter.

Lato Bold används för markeringar och bildtexter. och bildtexter. amhävs.

Användning
av Bold gör att
bildtexten fram-
hävs, även om
textstorleken är
litet.

Här har Lato Italic 
använts på
bildtexten.



Towards perfection
Towards perfection

Sellmate använder en slogan “Towards perfection” och är en fras som vi ska visa 
utåt oftare. Nedan hittar du de versioner som ska användas ut mot kund och internt. 
Slogan är skriven i Lato light och Lato Bold.  

Light och Bold
Kan användas var för sig
eller kombineras

Använd antingen Light eller Bold för rubriker i Towards 
perfection, Lato Light eller kombinera dem båda. Att det är 
tillåtet att flytta rubrikrader innebär inte att du alltid måste 
göra det. Det är bara en möjlighet.

Arial är vår ersättningsfont. 
Alla ska använda Arial i det 
dagliga arbetet. E-post och 
andra dokument som brev, 
meddelanden, mötesinbjud- 
ningar och PPT-presentation-
er skrivs med Arial.

Arial Regular  Arial talic 
Arial Bold   Arial Bold Italic

Tillsammans
Towards perfection



Sellmates huvudfärger är nära förankrade med Sellmates verksamhet. Svart och 
vitt associeras med service natt och dag, den gula signalfärgen med sol värme och 
framgång. En sekundär palett innehåller kompletterande färger som hämtats från 
omgivningen.

FÄRGER

GUL
CMYK C1 M14 Y91 K0
RGB R255 G215 B17
HEX FFD711

VIT
CMYK C0 M0 Y0 K0
RGB R255 G255 B255
HEX FFFFFF

15 SVART
CMYK C0 M0 Y0 K15
RGB 5227 G227 B277
HEX E3E3E3 

40% SVART/SILVER
CMYK C0 M0 Y0 K40
RGB R178 G178 B178
HEX B2B2B2

85% SVART
CMYK C0 M0 Y0 K85
RGB R74 G174 B173
HEX 4A4A49

SVART
CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0 
HEX 000000

Sellmates huvudfärger är gul,
vit, svart och tre grå nyanser. 
Den begränsade paletten ger 
ett distinkt uttryck och är till-
räcklig i många fall. Det finns 
också en sekundär palett för 
flexibilitet när huvudpaletten 
inte räcker till. Den sekundära 
paletten ska användas med 
försiktighet.

Gul
Gul är vår viktigaste färg 
men ska ändå användas med 
försiktighet för att markera 
text och grafiska element. 
På reklamytor kan gula ytor 
användas för att ge signalef-
fekt. Rosa ska komplettera 
Sellmates gula färg. Den ska 
användas i begränsad

Sekundär palett
Utöver en större gråskala inne-
håller den sekundära paletten 
också naturfärger. 
De kan användas om de 
primära färgerna inte räcker 
till. Det gäller i synnerhet i 
kommunikation med den pri-
vata marknaden

Vit, svart och grå nyanser 
Vitt och grått kan användas på 
text, grafik och bakgrunder. 
Svart används främst på text 
och grafik mot vita eller grå 
ytor. Grå kan användas i
hela skalan från vitt till svart. 
En sådan skala är särskilt läm-
pad för att prioritera informa-
tion i digitalt

Huvudfärger

Sekundär palett

7%
SVART
CMYK 
C0 M0 Y0 K7

RGB 
R242 G242 B42

HEX 
F2F2F2

20%
SVART
CMYK 
C0 M0 Y0 K020

RGB 
R218 G218 B218

HEX 
DADADA

30%
SVART
CMYK 
C0 M0 Y0 K30

RGB 
R198 G198 B198

HEX 
C6C6C6

50%
SVART
CMYK 
C0 M0 Y0 K50

RGB 
R157 G157 B156

HEX 
9D9D9C

60%
SVART
CMYK 
C0 M0 Y0 K60

RGB 
R135 G135 B135

HEX 
878787

80%
SVART
CMYK 
C0 M0 Y0 K80

RGB 
R87 G87 B86

HEX 
575756

GRÖN

CMYK 
C73 M0 Y50 K0

RGB 
R0 G189 B156

HEX 
00BD9C

MARINBLÅ

CMYK 
C97 M61 Y50 K52

RGB 
R0 G55 B68

HEX 
003744

BLÅ

CMYK 
C72 M347 Y26 K9

RGB 
R75 G129 B156

HEX 
4B819C

LILA

CMYK 
C37 M56 Y0 K0

RGB 
R74 G2128 B184

HEX 
AE80B8



GRAFISKA ELEMENT
Sellmate har en logotyp. Logotypen finns i fyra färgversioner: 
fullfärg, svartvit, monokromt vit och monokromt svart. Den är vårt 
huvudelement som identifierar Sellmate som avsändare.

De fyra elementen är kopplade till
typografi och kan användas i guld,
svart, vitt och gråskalan i färgpalet-
ten. Radiovågorna kan användas i alla profil-
fonter/vikter. Den horisontella linjen och pilen 
kan ställas in med linjeverktyget.

Om man inte kan sätta de grafiska elementen 
själv finns de att ladda ner under Verktyg > 
Grafiska element på sellmate.eu. Här finns 
också mer information om hur de används. 
Observera att de nedladdningsbara elementen 
bara finns i en storlek och längd.

Nästa
    generations
Kundtjänst.
Vi på Sellmate erbjuder våra kunder m jlighet-
en att tillsammans arbeta proaktivt efter en 
projektplan som är skräddarsydd efter er 
bransch. Vi strävar alltid efter att leverera 
högsta kvalitet och vi anpassar oss efter era 
behov och mål. 

Hos Sellmate
   kan du jobba 
med:
+ Vi på Sellmate erbjuder våra kunder 
m jligheten att tillsammans arbeta proaktivt 
efter en projektplan som är skräddarsydd 
efter er bransch. 
+ Vi strävar alltid efter att leverera högsta 
kvalitet och vi anpassar oss efter era behov 
och mål. 

Nästa
    generations
Kundtjänst.
    Vi ger era kunder ett professionell och    
    lösningsorienterat bemötande när vi 
besvarar   deras frågor och behjälper deras 
problem.

+

Horisontell linje
En kort linje som förstärker horison-
tella axlar i layouten. Den symbolis-
erar konstruktion och skapar rymd.
Linjens tjocklek varierar beroende på
i vilket format den används. Linjen
ska aldrig vara särskilt tjock och följer
ofta tjockleken på Univers Light och

Pil och Radiovågor
Kan användas där man vill framhäva
eller peka på något. Pil kan också
användas i stället för punkt i listor.
Det finns ingen bestämd längd för
pilen. Ställs in med linjeverktyget. Radiovågorna 
kan användas som dekoration eller avslut på ett 
dokument.

Plustecken
Används som alternativ symbol i punkt-
listor och gärna i annan profilfärg än
texten för att visa att det är en punkt
och inte ett matematiskt tecken. Det



Nästa
    generations
Kundtjänst.
SELLMATE - Towards Perfection

®

Exempel -Front



SKA DU DESIGNA
FÖR SELLMATE?

I profilhandboken på sellmate.eu får du
en snabb inblick i Sellmates varumärke, och hjälp
att använda det effektivt och riktigt. Du kan läsa om
designprinciper och regler, samt se exempel på hur
varumärket ska användas. Logotyp och layoutmallar
kan laddas ned.

Denna kortguide ger en översikt över de grundläg-
gande principerna du behöver för att komma igång.

Använd profilhandboken på sellmate.eu
för att få en djupare insikt i de olika delarna. sellmate.eu


