VARUMÄRKESPLATTFORM
FÖR DESTINATION VÄSTSVERIGE.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Vision:
Västsveriges besöksnäring är ett föredöme
i omställningen till ett hållbart samhälle.
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VÄLKOMMEN
TILL VÄSTSVERIGES
VARUMÄRKESPLATTFORM.
Vi är många i Västsverige som arbetar inom besöksnäringen. Alla har sina unika utmaningar, målgrupper
och plattformar – och så ska det vara. Se därför den här
varumärkesplattformen som en övergripande hjälp för
att gemensamt göra varumärket Västsverige starkare.
Här hittar du information om vägval, målgrupper, reseanledningar, bildkommunikation, typsnitt och logotyper.
Genom att följa gemensamma riktlinjer i vår kommunikation kan vi tillsammans skapa synergieffekter som
gynnar den västsvenska besöksnäringen

Detta dokument är framtaget av Turistrådet Västsverige, Västra
Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor
med uppdraget att utveckla och marknadsföra Västsverige
(Västra Götalands län) som destination.
Läs mer om Turistrådet på turistradet.com

INLEDNING.
Allt vi gör handlar i slutändan om att göra Västsverige till ett välkänt besöksmål och en hållbar
destination. Därför är det viktigt att vi strävar åt
samma håll.
När vi kommunicerar destinationen handlar det lika
mycket om vad vi säger, som hur vi säger det. Hållbarhetsklivet och dess fyra grundläggande principer är
vägledande för allt vi gör.
Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag
och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan
och som uppskattas av både boende och besökare.
Ingenting är framgångsrikt om det inte också är hållbart.

Turistrådet Västsverige - en del av
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DETTA ÄR VÄSTSVERIGE.

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR DESTINATION VÄSTSVERIGE

BOHUSLÄN
I Bohuslän lyfter vi skärgården, skaldjuren och människorna. Här finns det
en storslagen och världsunik skärgård med släta granitklippor, tusentals öar
och små fiskesamhällen. Här skapar pinfärska humrar, krabbor, havskräftor,
räkor, musslor och ostron matminnen för livet.

DALSLAND

BOHUSLÄN
VÄSTERGÖTLAND
GÖTEBORG

DALSLAND
Dalsland är en plats för unika upplevelser i naturen. Här finns djupa skogar
och tusentals sjöar som binds samman av Dalslands kanal. Naturen ger sig
tillkänna i både mat och aktiviteter, och skapar goda förutsättningar för både
återhämtning och välbefinnande.
VÄSTERGÖTLAND
Västergötland är inland när det är som allra bäst. En varierad natur med
slättlandskap, platåberg och skogar. Sveriges två största sjöar, milsvida fält
och historiska kulturmarker. Om man vill ha kultur- och matupplevelser finns
det inom räckhåll.
GÖTEBORG
Göteborg är mer än en vanlig storstad. Här möts man av varma människor
och coola platser. Här kan man njuta av grönskande parker mitt i staden, ta
del av skärgårdens salta ö-värld och besöka mysiga stadsdelar som Haga och
trendiga kvarter som Magasinsgatan. Självklart har man tillgång till ett rikt
utbud av spännande restauranger, kultur och evenemang.
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VARUMÄRKESPLATTFORMEN HJÄLPER OSS
ATT KOMMUNICERA ENLIGT HÅLLBARHETSKLIVETS
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER:
● Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
● Bra för både boende och besökare
● Fler besökare när och där det inte är fullt
● Fler heltidsanställningar och mer robusta företag
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EN GEMENSAM
VARUMÄRKESPLATTFORM.
Vårt varumärke är summan av de intryck, tankar och känslor
som vår omvärld associerar med Västsverige. Vår gemensamma
varumärkesplattform hjälper oss att tydligt berätta vilka vi är
och öka vår synlighet och attraktionskraft – i regionen, Sverige
och omvärlden. Den är också ett verktyg för alla som jobbar med
marknadsföring och kommunikation inom destinationen Västsverige.
I varumärkesplattformen finns strategiska vägval, prioriterade
målgrupper, teman, grafiska manualer och guider för text- och
bildkommunikation. Enskilda företag och organisationer inom
besöksnäringen har givetvis sina egna unika identiteter, men
genom att följa gemensamma riktlinjer för kommunikation
kan vi tillsammans skapa synergieffekter som gynnar hela
regionens besöksnäring.
Tillsammans är vi starka!
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VAD KOMMUNICERAR VI?
VÅRA RESEANLEDNINGAR.

10/90-PRINCIPEN:

RESEANLEDNINGAR:

Vi brukar likna destinationen Västsverige vid en butik med
reseanledningar, där 10 % av utbudet placeras i skyltfönstret
och resten utgör butiken. När vi väljer vilka reseanledningar
som ska vara prioriterade har vi alltid ”Hållbarhetsklivet” i fokus.

10 %
I skyltfönstret placeras de
reseanledningar som styr rätt
målgrupp till rätt plats vid rätt
tid.

10 %

90 %
90 %
Genom att fokusera marknadsföringen på de prioriterade
10 procenten gynnar vi även
resterande 90 av utbudet.

Västsverige har en stark position inom hållbarhet. Det ska
vi dra nytta av när vi kommunicerar destinationen. I kommunikationen lyfter vi de reseanledningar som bäst positionerar oss i jämförelse med andra. Vissa reseanledningar har bredd och attraherar
året runt, medan andra är mer nischade och säsongsbetonade.

• Skärgård och båtliv

• Kultur

• Vandring

• Trädgårdar

• Cykling

• Temaparker

• Paddling

• Slott och fästningar

• Fiske

• Äta gott och må bra

• Golf

• Fisk och skaldjur

• Skidåkning

• Möten & Evenemang

• Nationalparker och
naturområden
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TILL VEM KOMMUNICERAR VI?
VÅRA MÅLGRUPPER.
För att vara framgångsrik i sitt marknadsföringsarbete är det viktigt att känna sin
målgrupp och veta vem man vänder sig till.
Turistrådet fokuserar på riktade marknadsföringsinsatser mot målgrupper på hemmamarknaden och närmarknader i Europa, då detta är mest hållbart såväl ekologiskt som
ekonomiskt. Vi riktar oss till de målgrupper som bidrar till den lokala ekonomin genom
konsumtion på plats och som därmed skapar arbetstillfällen. Alla är välkomna oavsett var
de kommer ifrån, men i vår marknadsföring prioriterar vi de marknader där satsningarna
bäst bidrar till en hållbar besöksnäring. Förutom geografisk segmentering av målgrupperna utgår vi också ifrån demografi och intressen.
Genom att vi i huvudsak använder oss av digital marknadsföring kan vi tydligt segmentera
vår kommunikation. Den digitala marknadsföringen ger också goda uppföljningsmöjligheter, vilket gör att vi kan lära oss mer om våra målgrupper och vilken kommunikation som
fungerar bäst mot dem.
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NÄR OCH HUR
KOMMUNICERAR VI?
Kommunikationen av Västsverige syftar alltid
till att få fler besökare när och där det inte är
fullt. Vi lyfter aldrig platser vid tidpunkter då det
redan är fullt.
Beläggningsgraden i Västsverige visar att vi
på de flesta platser och tider kan ta emot fler
besökare.
Vi prioriterar att förlänga perioder med hög
beläggningsgrad snarare än att försöka locka
besökare när det är som svårast.
Vi prioriterar riktad marknadsföring som styr
besöksströmmarna framför generell kännedomsmarknadsföring.
Vi använder oss av evenemang, lovperioder
och andra händelser för att locka och styra
besöksströmmar.
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ATT KOMMUNICERA
MED BILDER.
En bild säger mer än tusen ord brukar man ju säga.
När man marknadsför en destination är den visuella
kommunikationen extra viktig.
Allt handlar om känslor och bra historier. Att fånga
dem. Skapa dem. Förmedla dem. På mindre än en
sekund ska vi hinna intressera våra potentiella
besökare, oavsett om vi möter dem i en tidningsannons eller i en film på en social kanal. Då spelar
de enstaka bilderna en avgörande roll.
Vårt signum är bilder av högsta kvalitet från regionen.

OÄKTA VS ÄKTA.
Att fotografera och välja bilder med människor är svårt. Trovärdighet är viktigt
för att vi ska lita på budskapet. När man tittar på familjen till vänster, undrar man
om de överhuvudtaget är en familj. Det är mycket som inte känns äkta; hur de
ligger, hur de skrattar.
I bilden på den andra familjen finns det en helt annan närvaro. Det här känns
som en riktig familj som äter på riktigt och som är i sina personligheter på riktigt.
Bilden väcker nyfikenhet och frågor. Vilka är de och vad har precis hänt?
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Undvik att ge kvinnan en roll
av att vara mindre kunnig.

TÄNK PÅ GENUSPERSPEKTIV OCH MÅNGFALD.
Att vara genusmedveten är inte svårt, men väldigt
viktigt. Några saker att tänka på är att undvika
förutfattade meningar om hur män och kvinnor
förväntas vara. Försök också få den samlade
bild-kommunikationen att spegla hela samhället
vad gäller ålder, etnicitet och genus.

Det finns olika typer av par- och
familjekonstallationer när du
väljer bilder eller fotar.
Undvik att skildra kvinnor som
passivt leende och uppmuntrande
i kontrast till män som är aktiva
och sammanbitna.
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TIPS VID VAL AV
FOTOGRAF OCH MODELLER.
När du ska välja fotograf för ett uppdrag, sök efter
en fotograf som är specialiserad inom området.
Om du till exempel vill porträttera människor ska
du hitta en fotograf som får människor att känna
sig naturliga framför kameran, som gör att det känns
att det är på riktigt.
Tänk också på att välja modeller som kan sin sak.
Om det t.ex. är cykling i fokus bör modellerna vara
erfarna cyklister. Att modeller känner sig bekväma
framför kameran är också viktigt.
Lägg tid på att kolla upp vad fotografen har gjort
tidigare och undersök fotografens ton, uttryck och
förmåga att skapa naturliga och äkta bilder. När du
hittat en fotograf att samarbeta med, glöm inte att
komma överens om rättigheter för användning av
materialet innan uppdraget startar.

KOM IHÅG:
Låt uppdraget styra valet av fotograf.

TIPS VID ANVÄNDNING
AV MEDIABANKER:
Västsveriges mediabank hittar du på webbadress
mediabank.vastsverige.com. Här hittar du fria bilder att använda för att marknadsföra destinationen
Västsverige.
Mediabanken är avsedd för professionellt bruk för
information och marknadsföring av Västsveriges
turistutbud i tryckt media, webb och sociala medier.
Om du söker i andra bildbanker ska du tänka på att
endast välja bilder från Västsverige när du ska kommunicera Västsverige. Se även till att de bilder du
använder känns aktuella och att du har bilder som
representerar hela året.
När du köper bilder eller filmklipp för användning
i marknadskommunikation ska du inte glömma
att säkerställa rättigheterna. Helst fritt i alla medier,
utan tids- och geografibegränsning.

KOM IHÅG:

Välj modeller som är bekväma framför kameran.

Välj bilder av högsta kvalitet som känns aktuella.

Se till att fotografen har rätt ton och uttryck.

Välj endast bilder från Västsverige.

Bestäm rättigheter innan uppdraget startar.

Säkerställ rättigheterna för användning.
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FÖLJ DIN LÄNGTAN
TILL NATUREN

RELAX OCH
VANDRING
i Västsverige

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
• Använd tydliga budskap som är lätta att förstå
• Tillräcklig kontrast mellan texter och bakgrund.
• Inga texter direkt mot brokig bakgrund.

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR DESTINATION VÄSTSVERIGE

• Filmer kan med fördel ha undertexter med kontrast.
• Länktexter på webben ska ange vad länken handlar om och i vilket format
den öppnas. Låt sammanhanget avgöra om länken ska placeras i brödtexten eller efter stycket.
EXEMPEL PÅ VANDRINGSANNONS: Använd tydliga budskap så att besökaren inte behöver gissa vad det handlar om.

TILLGÄNGLIG
KOMMUNIKATION.

• Bilder på webben ska ha alternativa texter. En ALT-text förklarar för
sökmotorn vad bilden innehåller. Det är också ALT-texten som läses upp
för synskadade personer och berättar vad bilden visar.

EXEMPEL PÅ EN BRA ALT-TEXT:
Kanelbullar med pärlsocker ligger i en korg.

Alla människor ska kunna tillgodogöra sig din kommunikation i både text och bild. Detta är
en viktig demokratifråga, men det är också viktigt för att inte gå miste om potentiella kunder.
Använd tydliga budskap som betraktaren snabbt kan förstår och kan ta till sig.
Tiden vi har deras uppmärksamhet är kort.

PLACERA INTE
TEXTER DIREKT
MOT BROKIG
BAKGRUND
ANVÄND ISTÄLLET
FÄRGPLATTOR
Filmer kan med fördel ha undertexter med kontrast.

UNDER TEXTEN

EXEMPEL PÅ SÄTT ATT SKRIVA LÄNKAR:
Knistad Herrgård
Fira in våren vårens antågande med ett påskpaket på mysiga Knistad
Herrgård utanför Skövde. Kombinera med en skön hotellvistelse med lyxig
påskmat, vedeldad bastu och varma bad. Läs mer och boka paketet.

13

TYPSNITT
OCH
LOGOTYPER
Här följer en sammanställning av de
typsnitt och logotyper vi använder
samt en guide till hur de ska användas.
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TYPSNITT OCH TYPOGRAFI.

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR DESTINATION VÄSTSVERIGE

Typografi handlar om att skapa harmoni och bra läsbarhet. Att se till att textens budskap
förmedlas på bästa möjliga sätt och samtidigt är estetiskt tilltalande för läsaren. Typografi
är en konstform i sig, men här är några bra tips.

Open Sans

RADAVSTÅND I RUBRIK.

är Turistrådet Västsveriges huvudsakliga
typsnitt. Det används i Turistrådets
kommunikation och i våra samarbeten
kring olika koncept.

Lägg tid på att få till snygga rubriker.
Det är det första ögat dras till. Ofta
behöver de tightas till, då standardinställningarna ger för stort avstånd
mellan rader och bokstäver.

Open Sans LIGHT
Open Sans LIGHT ITALIC
Open Sans REGULAR
Open Sans ITALIC
Open Sans SEMIBOLD
Open Sans SEMIBOLD ITALIC
Open Sans BOLD
Open Sans BOLD ITALIC
Open Sans EXTRABOLD
Open Sans EXTRABOLD ITALIC

Georgia
är vårt kompletterande typsnitt. Det används
också i kommunikation kring samarbeten,
gärna i längre löptext.

Georgia REGULAR
Georgia ITALIC
Georgia BOLD
Georgia BOLD ITALIC

GRAFISK
SÄTTNING
AV RUBRIK.
OGRAFISK
SÄTTNING
AV RUBRIK.

MARGINALER.
Ta för vana att vara generös med marginalerna runt din text.

DET ÄR SKÖNT FÖR ÖGAT
MED EN TILLTAGEN MARGINAL.
nectempor sum recab ius, quatibustrum si sitaspi
dignimi llectis dit, conestrum eostenditias reperro
con pra si volupti onsequam rero dit quas ut qui
quame veligen.Feribus ut omnimpel.

OCH EN ANNAN KÄNSLA UTAN
MARGINAL...
nectempor sum recab ius, quatibustrum si sitaspi
dignimi llectis dit, conestrum eostenditias reperro
con pra si volupti onsequam rero dit quas ut qui
quame veligen.Feribus ut omnimpel.

GÖR TEXTEN LÄTTLÄST.

RADAVSTÅND I TEXT.

Text skrivs i huvudsak i gemener.
För att göra texten mer lättläst kan du
jobba med en ingress. Ett kort textstycke
som i korthet förklarar och ”säljer” den
kommande texten.

Lagom radavstånd
nectempor sum recab ius, quatibustrum si
sitaspi dignimi llectis dit, conestrum eostenditias reperro con pra si volupti onsequam
rero dit quas ut qui quame veligen.

Ett utbrutet citat eller en informationsbox
drar uppmärksamhet och skapar intresse.
Du kan också dela upp texten i kortare
och mer lättöverskådliga stycken.

För tajt radavstånd
nectempor sum recab ius, quatibustrum si
sitaspi dignimi llectis dit, conestrum eostenditias reperro con pra si volupti onsequam
rero dit quas ut qui quame veligen ihitia.
För glest radavstånd
nectempor sum recab ius, quatibustrum si

LÅNGA LÖPTEXTER.

sitaspi dignimi llectis dit, conestrum eosten-

Långa löptexter blir lättare att läsa i ett typsnitt med seriffer, som hjälper ögat att följa texten.
Använd gärna typsnittet Georgia i dessa fall, framför allt i tryckt format.

rero dit quas ut qui quame veligen.

ditias reperro con pra si volupti onsequam
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VÅRA
LOGOTYPER.
Logotyperna är våra främsta kännetecken. Genom
att använda dem konsekvent och enligt våra riktlinjer
kommunicerar vi tydligt mot våra målgrupper –
nationellt och internationellt.

VÄSTSVERIGE används som avsändare
i kommunikation inom Sverige och
Norden. Blå/gul samt blå logotyp används
endast mot en vit bakgrund.

WESTSWEDEN används som avsändare
i kommunikation utanför Sverige och
Norden, förutom i tysktalande länder.
Blå/gul samt blå logotyp används endast
mot en vit bakgrund.

WESTSCHWEDEN används som
avsändare i kommunikation i tysktalande länder. Blå/gul samt blå logotyp
används endast mot en vit bakgrund.

VASTSVERIGE.com används i de
sammanhang man vill uppmana till att gå
in på hemsidan, i kommunikation inom
Sverige och Norden.

WESTSWEDEN.com används i de
sammanhang man vill uppmana till att
gå in på hemsidan, i kommunikation
utanför Sverige och Norden, förutom i
tysktalande länder.

WESTSCHWEDEN.com används i de
sammanhang man vill uppmana till att
gå in på hemsidan, i kommunikation i
tysktalande länder.

Våra logotyper finns i flera färger. Som formgivare
är det din skyldighet att välja den variant som ger
bäst läsbarhet.

Västsveriges alla logotyper finns i färgerna:

Bohusläns alla logotyper finns i färgerna:

Dalslands alla logotyper finns i färgerna:

en del av VÄSTSVERIGE kan användas
i kommunikation inom Norden från
västsvenska besöksnäringsverksamheter, kommuner, partners eller andra
aktörer som gör egna produktioner
med egen avsändare, men där Turistrådet Västsverige är involverade.

a part of WESTSWEDEN kan användas
i kommunikation utanför Sverige och
Norden (förutom i tysktalande länder)
från västsvenska besöksnäringsverksamheter, kommuner, partners eller andra
aktörer som gör egna produktioner med
egen avsändare, men där Turistrådet
Västsverige är involverade.

in WESTSCHWEDEN kan användas i
kommunikation i tysktalande länder från
västsvenska besöksnäringsverksamheter, kommuner, partners eller andra
aktörer som gör egna produktioner med
egen avsändare, men där Turistrådet
Västsverige är involverade.
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REGLER KRING LOGOTYPER.
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BOHUSLÄN används som avsändare

i kommunikation inom Sverige och Norden, på material som innefattar aktörer
som endast är verksamma i Bohuslän.
Med undantag då namnet Bohuslän finns
med i texten på rubriknivå i kommunikationen, t.ex. Expedition Bohuslän, då används istället Västsverige. Denna logotyp
och tillhörande grafiska manual har tagits
fram av projektet ”Ett enat Bohuslän”.

BOHUSLAN.com används i de sam-

manhang man vill uppmana till att gå in
på hemsidan, på material som innefattar
aktörer som endast är verksamma i
Bohuslän.

en del av BOHUSLÄN kan användas

i kommunikation inom Norden från kommuner, partners eller andra aktörer inom
Bohuslän som gör egna produktioner
med egen avsändare.

DALSLAND används som avsändare för

kommunikation inom Sverige och Norden,
på material som innefattar aktörer som
endast är verksamma i Dalsland. Med
undantag då namnet Dalsland finns med
i texten på rubriknivå i kommunikationen,
då används istället Västsverige. Denna
logotyp och tillhörande grafiska manual har
tagits fram av Dalslands Turist AB.

VÄSTSVERIGE: Beräkning av frizonen utgår från 75% av höjden av logotypen. Text, bild och andra
grafiska element placeras utanför denna zon. Det gäller samtliga versioner.

DALSLAND.com används i de sam-

manhang man vill uppmana till att gå in på
hemsidan, på material som innefattar aktörer som endast är verksamma i Dalsland.

BOHUSLÄN/DALSLAND: Beräkning av frizonen utgår från 150% av höjden av logotypen. Text, bild och
andra grafiska element placeras utanför denna zon. Det gäller samtliga versioner.

en del av DALSLAND kan användas

i kommunikation inom Norden från kommuner, partners eller andra aktörer inom
Dalsland som gör egna produktioner
med egen avsändare.

.com ELLER INTE?
I regel använder vi .com-varianten av logotyperna i filmer samt i tryckt analog annonsering, om inte webbeller kampanjadress tydligt anges i den löpande annonstexten.
I digital annonsering används inte .com-logotyp eftersom denna typ av annonsering ändå är klickbar och
leder in på hemsidan.

Placering. Våra logotyper kan placeras i övre vänstra hörnet, i mitten i nederkant eller i nedre högra hörnet.
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GRAFISKT MANÉR
Vid destinationsmarknadsföring är den visuella
kommunikationen extra viktig. Vi ska använda
starka bilder av hög kvalitet som inspirerar och
väcker känslor hos mottagaren. Detta är de grafiska
riktlinjer vi använder i vår kommunikation.
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GRAFISK MARKÖR
Starka bilder och tydliga budskap är grunden i vår kommunikation. Som ett
komplement använder vi även en grafisk markör, i form av gula hörn, som
hjälper till att bygga igenkänning. Här följer några exempel på hur vi använder
den grafiska markören vid annonsering samt våra riktlinjer för filmgrafik.

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR DESTINATION VÄSTSVERIGE

Primärfärg

TRE GRUNDPELARE FÖR BILD
För att väcka känslor och engagemang
behöver vi ibland kombinera bilder med
storslagna vyer, människor/känslor och
detaljer. När vi skapar kompositioner är
det viktigt att bilderna är i harmoni och att
intrycket av bilderna tillsammans inte ger
en rörig känsla.

GRAFISK MARKÖR
Som komplement till övriga delar i vår
grafiska identitet så använder vi en
grafisk markör. Den är en tydlig visuell
del som hjälper till att bygga igenkänning över tid och stärka varumärket. Det
är bilderna som ska ta plats, men vår
markör ska förtydliga bilderna utan att
den i sig tar överhand.

GRAFISK MARKÖR VID VIDEOANNONSER
I filmer som tas fram för videoannonsering
så används även de gula klamrarna.
I slutet av filmen går ramarna över till en
gul platta, där även loggan placeras.

CMYK 0/30/100/0
RGB 251/186/0
HEX #ffbb00

Sekundärfärg
CMYK 100/70/0/40
RGB 0/55/112
HEX #003670

FÄRG OCH STORLEK
Primärt ska vår markör vara i Turistrådets
gula profilfärg. Om den färgen inte ger
tillräcklig kontrastverkan och synlighet i
sitt sammanhang kan den mörkblå färgen
användas. I vissa specifika fall kan man
göra avsteg från de gula och blå profilfärgerna. Exempelvis i samband med högtider
som julen som är starkt förknippas med en
röd färg. Undantag från den gula profilfärgen bör göras sparsamt för att inte tappa
igenkänningen och genom det försvaga
varumärket.

EXEMPEL
Hur markören används vid en bild eller
vid en ”bild i bild”.

Markörens linjebredd ska vara 2% av bredden på
satsytan. Vid mer extrema format som är väldig
hög- eller långsmala används en linjebredd på 1%.
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FILMGRAFIK

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR DESTINATION VÄSTSVERIGE

Vid informations- och inspirationsfilmer som inte är kopplade till specifika
kampanjer och annonsering, använder vi följande grafiska riktlinjer.

TYPSNITT OCH FÄRG

BILDFORMAT

STARTPLATTA

AVSLUT MED LOGOTYP

Typsnitt: Open Sans Bold
(OBS! använd alltid VERSALER)

Standardformat:
16:9 (1920x1080)

Textfärg: Vitt i första hand, annars anpassa
och välj färg och ton i harmoni med bilden
och vad det är som ska förmedlas.

Format för sociala medier:
16:9, 9:16, 1x1, 4x5

Anpassa textstorlek i startplattan efter
längd och placera utifrån var den bäst passar
i bilden. Viktigt att tänka på läsbarheten
både vad gäller färg och placering.

Avsluta med ett bildklipp med eller utan
tonad färgplatta. Tänk på vad som blir bäst
för läsbarheten. Storlek på logo ca 33%
bredd av total yta.

I vissa sammanhang kan det vara lämpligt
att använda någon av de andra färgerna
som ingår i Turistrådets grafiska manual.

FILMLÄNGD I SOCIALA MEDIER

#003670

Facebook: Ingen maxgräns
Instagram: Max 1 minut
Stories: Mellan 1 – 15 sekunder

TEXT I FILM
Anpassa placering efter vart det passar,
i underkant eller centrerat. Storleken på
texten beror också på textmängd.
EXEMPEL
Rubrik i 92 punkter och underrubrik i
46 punkter.

#ffbb00

#1a4f8a

#3368a3

#7ca3d0

#d4dde8

#ffca38

#fffbe4

#f2f2f2

#ffffff

Tänk på läsbarheten
Viktigt också att tänka på hur läsbarheten
blir mobilt och att texten max får ta upp
20% av bildrutan i sociala medier.
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