
Grafisk Manual för Alvik Basket



Därför behöver Alvik Basket en 
grafisk profil

Vårt märke är bäraren av allt Alvik Basket står för, och blir en 
stark och tydlig symbol. Att ladda den med positiva värden är 
egentligen ingen grafisk fråga. Snarare är det en daglig uppgift 
för alla oss som jobbar för att göra Alvik Basket framgångsrikt.

Med andra ord är det viktigt för oss alla att vårda vårt varumärke. 
Att låta vår symbol införlivas i en konsekvent grafisk miljö är en 
viktig del i vårt arbete.
 
Den här handboken innehåller Alvik Baskets grafiska profil. Se 
den som en rådgivare som hjälper dig att handskas varsamt med 
vår profil. Vår grafiska profil bidrar till att göra Alvik Basket ännu 
starkare i framtiden. Precis som summan av våra gemensamma 
ansträngningar.
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Logotyper

huvudlogotyp

märke

Alvik GRÖN = RGB (1, 131, 57), Webb 009933

Alvik GUL = (255, 235, 17), Webb FFEB11 



Logotyper

Logovariant 1, stroke 3

Logovariant 2, stroke 3



Logotyper

gul Alvik - grön outline grön Alvik gul Alvik - svart outline

gul Alvik gul Alvik - svart outline grön Alvik - gul outline

gul Alvik - grön outline grön Alvik - gul outlinegul Alvik 

gul Alvik - grön outline grön Alvik - gul outlinegul Alvik - svart outline



Logotyper - S/V



Dräkter görn/vit



TypografI

RailROAD GOTHIC (RUBRIKER)

abcde fghi jklmnopqrstuvxyzåäö
12345678901234567890123

Arial (Brödtext)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghi jklmnopqrstuvxyzåäö
12345678901234567890123 
Typsnitt som används genomgående för trycksaker (broschyrer, 
annonser, brevpapper m m).

Windowsmiljö och webb:
Då Arial inte finns tillgängligt, t ex på en standardutrustad win-
dowsklient skall Verdana användas (görs redan nu). Railroad 
skall användas som rubriker i bilder på webben.



SYMBOLER till artiklar

ÅKESHOV ÄR VÅRT HEM



VISITKORT

Patrik Levy
Senior- och ekonomiansvarig

Alvik Basket
Åkeshov Sim- & Idrottshall
Bergslagsvägen 60
168 75 Bromma

+46 8 87 04 10
+46 708 76 47 32
patrik@alvikbasket.nu
www.alvikbasket.nu

Alvik Basket

Åkeshov Sim- & Idrottshall
Bergslagsvägen 60
168 75 Bromma

+46 8 87 04 10
kansliet@alvikbasket.nu
www.alvikbasket.nu



PREVPAPPER

Alviks Basket
Bergslagsvägen 60
16875 Bromma

08-87 04 10
kansliet@alvikbasket.nu
www.alvikbasket.nu

PlusGiro 554981-1
Org nr 802005-6720

Bromma 2011-08-23

Välkommen till Alvik Basket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto.

Bästa baskethälsningar, Patrik Levy.



Power point

Mötet börjar nu!

Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
cetur adipisicing elit :)

        Psum dolor sit

Grundad 1956



webbheader

54 år    10 000 SPELARE    EN KLUBB

OM DU ÄLSKAR BASKET

OPTIONS ÄR VÅR IDÈ



IKONER



T-shirt

BASKET

ABC 2012


	Sid1
	Sid2
	Sid3
	Sid4
	Sid5
	Sid6
	Sid7
	Sid8
	Sid9
	Sid10
	Sid11
	Sid12

