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INTRODUKTION
Denna grafiska guideline har tagits fram för att underlätta och säkerställa en enhetlig och 
professionell visuell identitet kring varumärkena SMARTAB™ och AUTOSMART™.

Ambitionen är att denna skall nyttjas och vara till hjälp både för externa partners, såväl som 
intern personal. Guiden ger grundläggande information och exempel på både korrekt och 
felaktig hantering, för att underlätta för läsaren. Korrekt användning av typsnitt, logotyper och 
bildmanér gör att våra kunder känner igen oss. Det ska kännas att det är Smartab i allt från 
skylten på fasaden via entrén till huvudkontoret och ned till visitkorten. 

Vi har dock valt att hålla guiden relativt kort för att göra den lite mer lätthanterlig. Detta 
innebär att den inte täcker alla frågeställningar och kommunikationskanaler. Vi ber dig därför 
att kontakta Smartab om något är oklart. Kontaktuppgifter finner du på sista sidan i denna 
publikation.

Lycka till!

 Med vänlig hälsning, 
 Smartab Hi-Tech Chemicals AB
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VÅRA VÄRDERINGAR
Smartab grundades 1993 och är sedan länge marknadsledande när det gäller försäljning och 
distribution av bilvårdsprodukter, tvättutrustning och industrikemikalier. Med agenturer från 
bl.a. Autosmart International, Cyclo Toolmakers, Smartwasher och Vaportek/Aromatek är det 
idag närmare 16 000 företag och institutioner som köper och i sin produktion använder våra 
högkvalitativa produkter.

Med vår rikstäckande organisation bestående av ”rullande butiker” servar vi mer än 16 000 
företag varje år. 

Huvudkontor och centrallager är beläget i Uppsala och här driver vi också den mycket 
uppskattade Smartabskolan som rönt stor uppmärksamhet inom fordonsnäringen i Sverige. 
Som kund till Smartab kan man vara säker på att alltid erbjudas de modernaste produkterna 
och att kemikalierna som levereras är funktionella och miljöanpassade.

Grunden till Smartab vilar på våra värderingar som vi vägrar kompromissa med:

Givetvis ska dessa genomsyra vår grafiska identitet.

Långsiktighet Kunden först Framåt tillsammans
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LOGOTYP - VARIANTER
Presentation av logotyper i alla varianter, samt regler för applicering och placering.

SMARTAB - Företagslogotyp
Den primära logotypen som skall användas när kommunikationen 
rör företaget Smartab. Om företagets namn och kontaktuppgifter 
tydligt framgår i kommunikationen, kan man välja att enbart använda 
produktlogotypen ”AUTOSMART”, se nedan.

AUTOSMART - Produktlogotyp
Produktlogotypen används när varumärket Autosmart skall 
kommuniceras. Om möjligt och plats finns, skall företagslogotypen 
”SMARTAB” finnas med som avsändare. För exempel på detta, se 
avsnittet ”Annonsering” i denna guideline.

Vilken variant av logotyp ska jag använda?

Vilken logotype skall jag använda?

Färg - För vit bakgrund 

Logotypen i färg är den primära logotypen 
och skall användas om det går. 
Varianten i färg får dock enbart användas 
på vit bakgrund. Om logotypen placeras 
på en bild eller en tonplatta, väl ett av 
nedan alternativ istället.

Svart - För ljus bakgrund,  
alt. ljusa tonplattor och fotografier

Logotypen i svart skall användas för 
1-färgstryck och/eller vid placering på 
ljusa tonplattor. En färgad tonplatta med 
opacitet <25% anses som ”ljus”.

Vit - För mörka bakgrunder och 
mörka fotografier
 
Logotypen i vitt skall användas för 
1-färgstryck och/eller vid placering på 
mörka tonplattor och på fotografier. 
En färgad tonplatta med opacitet >25% 
anses som ”mörk”.

FELAKTIG ANVÄNDNING FELAKTIG ANVÄNDNING FELAKTIG ANVÄNDNING

KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING

KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING

I undantagsfall kan en vit outline appliceras på Autosmart logotypen. 
På profilkläder tilllämpas detta dock alltid. Läs mer under avsnittet ”Profilkläder”.
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LOGOTYP - FRIZON 
När logotypen för SMARTAB eller AUTOSMART används är det viktigt att du observerar 
den frizon som skall finnas runt logotypen. I frizonen får inget annan text, bild eller symbol 
placeras. Frizonen beräknas som avståndet från baslinje till överhäng på ”M” i logotypen.  

Se exempel nedan. (Frizonen är markerad i grått)

Logotyper för SMARTAB resp. AUTOSMART får ej beskäras, förvrängas eller färgjusteras. Endast 
de tillämpningar som nämns i denna guideline är godkända. Nyttjade av logotyperna får endast ske 
efter godkännande från Smartab. 

Minsta storlek att återge logotyperna är 40mm bredd.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Smartab.
Kontaktuppgifter finner du på sista sidan i denna publikation.

Frizon för SMARTAB logotyp

Frizon för AUTOSMART logotyp

Övriga regler för logotyper

40 mm

40 mm
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GRAFISKT ELEMENT
”Smartab S” symbolen används som ett grafiskt element, med betydligt friare ramar än 
logotypen.
Den förekommer enbart i en 2-färgs variant. Här finns dock inga restriktioner gällande opacitet 
och placering vilket möjliggör ett kreativt användande.

Opacitet, exempel

Beskärning, exempel

Placering, exempel

Symbolen får beskäras om den placeras som utfallande element på en sida. 
Beskärning får dock ej ske om den del som beskurits är synlig. Se exempel nedan. 

Om symbolen placeras på en tonplatta eller en bild, skall den omgärdas av en vit rund outline. 
Enklast är att montera symbolen i en oval monteringsyta. Se nedan exempel.

Orginal Opacitet 80 % Opacitet 60% Opacitet 40 % Opacitet 20%

KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING FELAKTIG ANVÄNDNING
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Vågen

Exempel på användning

Ovan syns hela elementet. Det blå området kan förlängas nedåt för t.ex Roll-ups och liknande.

GRAFISKT ELEMENT FORTS.
”Vågen” är ett grafiskt element som skall användas enbart i sidfoten.
Undvik att lägga logotyper ovanpå vågen. Negativ (vit) text bör användas.
Vågen skall alltid vara utfallande och får ej förvrängas (ändra proportioner), men den får 
beskäras.
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TILLTAL/TONLÄGE
Hur du låter och skriver är en viktig del av hur du uppfattas. Genom att tala, skriva 
och kommunicera med en och samma röst ger vi en tydlig bild av vilka Smartab är.

Smartab ska uppfattas som kompetenta, aktiva, moderna och pålitliga i all 
kommunikation.

• Vi är sakliga och ärliga i vår kommunikation.

• Vi kommunicerar på ett sätt så att alla förstår. Det betyder dels att vi har ett enkelt och tydligt 

språk, dels att vi använder bilder, diagram och rörlig media på ett pedagogiskt sätt.

• Vi agerar snabbt, uttalar vad vi vill och kommer med konkreta förslag på lösningar i aktuella 

frågor.

• Vi framstår som professionella och vet vad vi pratar om.

Saklig och begriplig

• Vi utformar kommunikationen utifrån vem eller vilka vi vill ha dialog med. 

• Ord och bilder anpassas till behov och kunskaper hos målgruppen.

• Vi är lyhörda, öppna för dialog och ger möjlighet till frågor. På så sätt blir det vi säger och 

skriver relevant för dem vi vänder oss till. Det ger oss förutsättningar att bygga relationer.

• Vi talar alltid till en person, använder dutilltal.

• Vi berättar vad vi gör och vad vi åstadkommer.

Relevant

• För att väcka intresse och vara tydliga går vi rakt på sak och säger det viktigaste först på ett 

engagerande sätt.

• Vi tar hänsyn till att alla individer är olika. Det innebär också att vårt tilltal är personligt, vi 

vänder oss till dig och undviker användandet av ordet man.

• Vi är partipolitiskt obundna, men vi tar ställning i politiska frågor.

• Vi förmedlar våra budskap på ett sätt som gör att de vi vill nå känner sig berörda. 

• Våra ord och bilder är engagerande och skapar engagemang.

Engagerande
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BILDSPRÅK
En bild säger mer än tusen ord. Därför är valet av bild och vad den kommunicerar 
oerhört viktig. Smartab har tagit fram dessa riktlinjer för att säkerställa att de bilder 
som produceras och används håller en genomgående hög nivå.

• Alla bilder som används i Smartabs kommunikation ska vara professionella.

• Fotografierna ska visa människor i miljöer som är relaterade till Smartabs produkter. 

• Avporträtterade personerna ska vara medvetna om kameran men ska inte posera eller 

göra stora gester.  

De kan titta in i kameran eller ägna sig åt sitt arbete.

• Bilder som tas av samarbetspartners, återförsäljare eller anställda i samband med 

aktiviteter där Smartab deltar kan användas i redaktionellt syfte. Fotografering ska alltid 

ske med personernas medgivande. Ingen ersättning betalas ut.

• Fotografierna kan vara i färg eller svartvitt och ska inte upplevas för uppstyrda och 

arrangerade.  

Bilderna kan också ha ett fokus på detaljer .

• Bilderna bör förmedla självförtroende, glädje, professionalism och fångade i stunden. 

• De ska kännas äkta och förmedla energi – till exempel genom korta skärpedjup eller 

rörelseoskärpa. Låt bilderna berätta en historia.

Riktlinjer

Bildbank

På www.smartab.com finns en bildbank med bilder som får användas i kommunikation 
där Smartab står som avsändare.

Tonplattor i kombination med 
en bild som harmonierar kan 

med fördel användas. 

Tonplattor bör vara i form av 
rektanglar eller kvadrater, inte 

cirklar eller ovaler.



GRAFISK GUIDELINE FÖR SMARTAB OCH AUTOSMART

12

FÄRGPALETT
Dessa är de färger som skall användas i kommunikationen av varumärkena ”Smartab” och 
”Autosmart”.
De 2 primära färgerna och svart är de färger som skall användas, och kan vid behov 
kompletteras av valfri sekundär färg. En sekundär färg får dock inte användas om inte någon 
av de primära färgerna redan används.

Sekundära färger kan användas i olika grader av opacitet. Se exempel nedan.

Primära färger

Sekundära färger

CMYK 100/89/0/0

RGB 0/56/140

PMS Reflex Blue C

HEX #00388c

CMYK 0/91/87/0

RGB 229/49/43

PMS 032C

HEX #e5312b

CMYK 0/68/98/0

RGB 237/107/16

PMS 165C

HEX #ed6b10

CMYK 80/15/0/0

RGB 0/161/224

PMS 299C

HEX #00a1e0

CMYK 62/47/9/0

RGB 115/130/181

PMS 7668C

HEX #7382b5

CMYK 59/0/33/0

RGB 102/201/186

PMS 570C

HEX #66c9ba

CMYK 38/10/100/0

RGB 180/189/0

PMS 390C

HEX #b4bd00

CMYK 91/79/62/97

RGB 0/0/0

PMS Black 6C

HEX #000000

 100% 80% 60% 40% 20%  100% 80% 60% 40% 20%  100% 80% 60% 40% 20%

 100% 80% 60% 40% 20%  100% 80% 60% 40% 20%  100% 80% 60% 40% 20%
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TYPOGRAFI
Dessa är de typsnitt som skall användas i kommunikationen av varumärkena Smartab™ och 
Autosmart™.

Vänligen observera att olika typsnitt används för tryckt media och Office-mallar.  
För webbtypsnitt, se avsnittet ”Webb” för mer information.

I nedan exempel visas bara standarduppsättningen av typsnittet (Regular/Std) men alla underfamiljer 
är godkända att använda. T.ex. Italic, Narrow, Bold, Bold Italic osv.

Tryckt media

Office-mallar

Rubriker

Rubriker

Underrubriker

Underrubriker

Brödtext/
Underrubriker

Brödtext

SYNTAX ULTRA BLACK

Franklin Gothic Heavy

Eras Bold ITC

Franklin Gothic Demi Cond.

Neue Haas Grotesk

Microsoft Sans Serif 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö!”#¤%&/()=?+´’-.,<>*§

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö!”#¤%&/()=?+´’-.,<>*§

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö!”#¤%&/()=?+´’-.,<>*§

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö!”#¤%&/()=?+´’-.,<>*§

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö!”#¤%&/()=?+´’-.,<>*§

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö!”#¤%&/()=?+´’-.,<>*§
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WEBB - (WWW.SMARTAB.COM)

Libre Franklin Bold
Libre Franklin Regular

RGB: 255, 0, 50
# ff0032

RGB: 0, 56, 140
# 00388c

RGB: 0, 0, 50
# 000032

RGB: 225, 225, 225
# e1e1e1

RGB: 245, 245, 245
# f5f5f5

Libre Franklin Bold 48
Libre Franklin Bold 32
Libre Franklin Bold 20

Libre Franklin Regular 18

Libre Franklin Bold 18

Libre Franklin Bold 14

Libre Franklin Regular 14

Libre Franklin Bold 30

Libre Franklin Bold 24

Libre Franklin Bold 18

Libre Franklin Bold 16

Libre Franklin Regular 14/22

Libre Franklin Regular 16/24

Färger

Typografi

Storlekar typografi

Desktop Mobil

Om Smartab      Produkter     Utbildning     Service     Kontakt     Karriär     Press

En smart blandning av 
människor och kunskap
Vi har i över 25 år levererat produkter och kunskap för rengöring 

och vård av fordon till tusentals kunder över hela Sverige. Från norr 

till söder går våra butiksbilar och täcker hela landet. Kom inte till 

oss, vi kommer till dig var du än befinner dig - smartare än så blir 

det inte.

Läs mer

Det smartaste måste vara att  
produkterna kommer till kunden, 

inte tvärtom.

It voluptat pre con re excerro et qui dentior runtia il mag 

namusam ex et ipsunt atus erum ullanihil moluptatur a se 

niendisto et aboriberem et quae od moluptatur ac cuptati

audam faccusaero doluptatium fuga. 

Läs mer

OM SMARTAB

Hitta din säljare SökSök adress eller postnummer

Fordonsrengöring Fordonsvård

Dosering & Kempåläggning

Untinull igniatem iusti blaut lam qui andu
ntiis enis esequas dolesti orehent eaturit, 
tem ipsam, iumet di.

Untinull igniatem iusti blaut lam qui andu
ntiis enis esequas dolesti orehent eaturit, 
tem ipsam, iumet di.

Untinull igniatem iusti blaut lam qui andu
ntiis enis esequas dolesti orehent eaturit, 
tem ipsam, iumet di.

Läs mer Läs mer

Läs mer

2020-03-15 

Lorem ipsum dolor sit omnia  
vincit amor lorem ipsum

2020-03-15 

Lorem ipsum dolor sit omnia  
vincit amor lorem ipsum

2020-03-15 

Lorem ipsum dolor sit omnia  
vincit amor lorem ipsum

2020-03-15 

Lorem ipsum dolor sit omnia  
vincit amor lorem ipsum
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KONTORSMATERIAL

Andra exempel

Namnskyltar

Här är några exempel på hur de grafisk riktlinjerna har nyttjats för kontorsmaterial.

Namnskyltarna är i plast. Fästet består av en magnet som 
kläms fast på baksidan. Används primärt på mässor.

Offertmall - Word Pärmregister 12-flik mall -  Word

70 mm

3
0

 m
m

 

OOFFFFEERRTT    

 
DATUM 
Datum 

FÖRFALLODATUM 
Datum 

 FAKTURANUMMER 
Nummer 

 

SSMMAARRTTAABB  HHII--TTEECCHH  CCHHEEMMIICCAALLSS  
Hållnäsgatan 14 
752 28 UPPSALA 
Tel: 018-15 31 00 
E-post: smartab@smartab.com 
Web: www.smartab.com 

TILL: Namn 
Företagets namn 
Gatuadress 
Postnummer och ort 
Telefon 
Kundnummer: Nr 

SÄLJARE BEFATTNING LEVERANSSÄTT LEVERANSVILLKOR LEVERANSDATUM BETALNINGSVILLKOR FÖRFALLODATUM 

Michael 
Månsson 

Distriks-
ansvarig 

 Fri leverans från 
butiksbil, fraktfritt 
vid ordervärde 
överstigande 
6300,00 

 30 dagar netto  

ANTAL ARTIKELNR BESKRIVNING ENHETSPRIS RABATT RADSUMMA 

      

      

      

      

Total rabatt   

Delsumma  

Moms  

SSuummmmaa   

 
Offert skapad av:  
Villkor: Samtliga priser är ex. moms 
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PROFILKLÄDER
Profilkläder hanteras genom en central webshop, www.blaklader.se 
Sortimentet är består av ett urval av produkter med med AUTOSMART™ branding.

Riktlinjer för logotypen på kläder avviker från de generella logotyp-
reglerna, då det här är tillåtet att använda en en logotyp med vit 
ytterkant, se exempel nedan. 

 

STORLEKSTABELL

Storlekstabell

 

JACKOR
 

495025169699     
Softshelljacka

659,25:-Dit t  pris :

2516 100% polyester, 2-lagers, softhell, vattenavvisande 255g/m²

9699 Mellangrå/Svart

XS - 4XL

Funkt ionalitet :  Vindavvisande med andasfunktion
Tillbehör:  Fleecefodrad krage Avslut:  För längt ryggslut,
Justerbar  i  nederkant med dragsko Justerbara ärmavslut
med kardborre Frontstängning:  Bl ixtlås fram försedd med
fleecefodrad slå, Envägsbl ixtlås i  plast Tyg:  100%
polyester , 2- lagers, softhel l , vattenavvisande 255g/m²
Fickor:  Bröstficka med bl ixtlås Framfickor  med bl ixtlås
Inner fickor

493021179799     
Stickad jacka

704,25:-Dit t  pris :

2117 100% polyester, stickat, borstad insida, 380g/m².

9799 Antracitgrå/Svart

XXS - 4XL

Avslut:  För längt ryggslut Ärmavslut med elastiskt band
Frontstängning:  Bl ixtlås fram försedd med fleecefodrad
slå Detalj er:  Förstärkt axelpar ti Fast luva Tyg:  100%
polyester , stickat, borstad insida, 380g/m² . Fickor:
Bröstficka med bl ixtlås Framfickor  med bl ixtlås

494925179992     
Softshelljacka

861,75:-Dit t  pris :

2517 100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10 000
mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m²/24H, 300g/m²

9992 Svart/Silver

XS - 4XL

Funkt ionalitet :  Reflextryck på ärm och bröst Vind-  &
vattentätt mater ial  med andasfunktion, ej  tejpade sömmar
Avslut:  För längt ryggslut, Justerbar  i  nederkant med
dragsko Justerbara ärmavslut med kardborre
Frontstängning:  Bl ixtlås fram försedd med fleecefodrad
slå, Envägsbl ixtlås i  plast Detalj er:  Fast, justerbar  luva
Tryck på bröst, Tryck på ärm Tyg:  100% polyester , 3-
lagerstyg av softshel l - laminer ing, vattentät 10 000 mm,
vindtät, andasfunktion 4000 g/m² /24H, 300g/m²  Fickor:
Bröstficka med bl ixtlås Framfickor  med bl ixtlås

494925179985     
Softshelljacka

861,75:-Dit t  pris :

2517 100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10 000
mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m²/24H, 300g/m²

9985 Svart/Kornblå

XS - 4XL

Funkt ionalitet :  Reflextryck på ärm och bröst Vind-  &
vattentätt mater ial  med andasfunktion, ej  tejpade sömmar
Avslut:  För längt ryggslut, Justerbar  i  nederkant med
dragsko Justerbara ärmavslut med kardborre
Frontstängning:  Bl ixtlås fram försedd med fleecefodrad
slå, Envägsbl ixtlås i  plast Detalj er:  Fast, justerbar  luva
Tryck på bröst, Tryck på ärm Tyg:  100% polyester , 3-
lagerstyg av softshel l - laminer ing, vattentät 10 000 mm,
vindtät, andasfunktion 4000 g/m² /24H, 300g/m²  Fickor:
Bröstficka med bl ixtlås Framfickor  med bl ixtlås
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ANNONSERING
I säljdrivande annonser är Autosmart det primära varumärket, med Smartab som en 
avsändare. Smartab-delen placeras i den blå vågen i nederkant.
Nedan är lite exempel på hur en annons kan se ut för samma annonsbudskap.

210x297mm (A4)

210x148mm (A5)

210x105mm 

210x105mm 
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PRODUKTBLAD
Exempel på produktblad. 
Faktarutans färg är beroende på kategori. (100% resp. 20% färgton.)
Format: 210x297 mm (A4)
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PRODUKTBLAD FORTS.
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FORDON - LASTBIL
Våra rullande butiker, vårt främsta fönster ut mot kunderna ser ut så här.

1099

1099

696

696

191

191

280

280

404

1471

1471

50

1066

1066

173

173

323

323

245

245

50

Ordernummer

HEXIS S 5889 B 

HEXIS S 5001 B 

2019
2019

Reg.nr:

Kund kontaktad Kund hämtar 

Kontaktperson:

3023-2

Arbetsnr: Mats/Marcus

Märkes:

    /

Autosmart

Magnus Holmström

14022x1520m Blå
8074x1520m Röd
4310x1520m silver

6 tim montage
rengörning
Körning
6 mil

Material
Hexis Skintac HX 20 000

Färger
Blå HX20280B
Röd HX20200B
Silver HX20990B
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FORDON - SPRINTER
Våra rullande butiker, vårt främsta fönster ut mot kunderna ser ut så här.

Material
Hexis Skintac HX 20 000

Färger
Blå HX20280B
Röd HX20200B
Silver HX20990B
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Inom område display räknar vi olika storformat såsom roll-ups, pop-ups, mässdiskar och andra 
större displaylösningar för events och mässor.

DISPLAY

Roll-up 850x2000 mm 

Mässpodie 1720x830 mm 

Roll-up 1500x2000 mm
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OFFICE - POWERPOINT
Det är nödvändigt att ha en fungerande presentationsmall. Då Powerpoint och olika andra 
program erbjuder många möjligheter att fatta egna beslut och på så sätt kringgå profilen, 
är det viktigt att göra en lista på rätt och fel och på därmed minimera risken för »egna 
kreationer«.

TTaabbeellll
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Leverantörer Användare Konsulter Annonsköpare Bruttointäkter Företagsintäkter

2200ÅÅÅÅ 0 0 2 0 0 SEK 0 SEK

2200ÅÅÅÅ 10 100 50 10 67 500 SEK 10 130 SEK

2200ÅÅÅÅ 50 500 60 500 337 500 SEK 50 630 SEK

2200ÅÅÅÅ 200 2 000 100 5 000 1 350 000 SEK 202 500 SEK

2200ÅÅÅÅ 400 4 000 120 500 000 2 700 000 SEK 405 000 SEK

9

AAvvssnniittttssaavvddeellaarree  
–– aalltteerrnnaattiivv  22
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit

7

VVåårrtt  llööffttee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
• Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer 

convallis suscipit ante eu varius. 

• Morbi a purus dolor. Suspendisse sit amet ipsum 
finibus justo viverra blandit. 

• Ut congue quis tortor eget sodales. 

4

PPrreesseennttaattiioonneennss  nnaammnn
Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit

11

DDiiaaggrraammaalltteerrnnaattiivv
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

0 kr

50 000 kr

100 000 kr

150 000 kr

200 000 kr

250 000 kr

300 000 kr

20ÅÅ 20ÅÅ 20ÅÅ 20ÅÅ 20ÅÅ

Bruttointäkter

6 750 kr 33 750 
kr

135 000 
kr

270 000 
kr

Företagsförsäljning

0 kr

50 000 kr

100 000 kr

150 000 kr

200 000 kr

250 000 kr

300 000 kr

20ÅÅ 20ÅÅ 20ÅÅ 20ÅÅ 20ÅÅ

Intäkter över tid

8

JJäämmfföörreellssee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

SSmmaarrttaabb
• Nulla a erat eget nunc hendrerit ultrices eu nec 

nulla. Donec viverra leo aliquet, auctor quam id, 
convallis orci. 
• Sed in molestie est. Cras ornare turpis at ligula 

posuere, sit amet accumsan neque lobortis.
• Maecenas mattis risus ligula, sed ullamcorper nunc 

efficitur sed. 

KKoonnkkuurrrreerraannddee  ttjjäännsstt
• Praesent venenatis quam tortor, viverra nunc 

rutrum. 
• Maecenas malesuada ultricies sapien sit amet 

pharetra. 
• Nunc tempus, risus sodales sodales hendrerit, arcu 

dolor commodo libero, a sollicitudin quam nulla quis 
lectus. In at porta mauris. 

6

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
• Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer 

convallis suscipit ante eu varius. 

• Morbi a purus dolor. Suspendisse sit amet ipsum 
finibus justo viverra blandit. 

• Ut congue quis tortor eget sodales. 

OOmm  oossss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis 
lacinia. Ut fermentum a magna ut.

3
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OFFICE - WORD
Enkelhet och tydlighet är grundläggande för vår affärsmässiga kommunikation. Allt från 
personliga visitkort till tydliga och enhetliga mailsignaturer är stommen i vårt dagliga möte med 
omvärlden.En brevpappersmall säkerställer att all vår korrespondens är enhetlig.

Typsnitt för digitala medier och Officemallar är Franklin Gothic (rubriker) och Microsoft Sans Serif (brödtext), och används när de profilerande 
typsnitten Syntax och Eras inte är tillgängliga.

Franklin Gothic och Microsoft Sans Serif tillhör Officepaketets grunduppsättning och är därför installerade i datormiljöer utan att licens krävs. 
Att använda dessa typsnitt minimerar risken för typsnittskrångel i till exempel Microsoft Word och Microsoft Powerpoint.

Typsnitt Office

Exempel Wordmall

 

 

 

    
SSmmaarrttaabb    HHii--TTeecchh  CChheemmiiccaallss  AABB  

  

  Hållnäsgatan 14 
752 28 UPPSALA  

Telefon:    018-15 31 00 Org.nr.      556468-9304 
VAT no:    SE556468930401 
Bankgiro:  5872-0301 

Internet:   www.smartab.com 
E-mail:     smartab@smartab.com 
 

Rubrik – Franklin Gothic 26pt 
Brödtext – Microsoft Sans Serif 10,5 pt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dapibus egestas 
lorem, a aliquet velit viverra sit amet. Duis varius augue felis, non dignissim orci varius 
non. Praesent leo elit, pellentesque eu mattis vel, rhoncus at dolor. Nam placerat 
eleifend urna in efficitur. Nullam pretium risus at lectus iaculis auctor. Curabitur ipsum 
ex, gravida vel libero quis, ullamcorper dapibus neque. Vestibulum molestie a tellus 
at faucibus. Suspendisse sit amet felis sit amet sapien fringilla accumsan. 

Underrubrik - Franklin Gothic Demi Cond 16 pt 
Proin at urna vulputate, ultrices diam eget, tempor diam. Vivamus posuere justo a 
lacus sollicitudin, ac interdum justo gravida. Aliquam non lectus urna. Nullam tempus 
lectus non risus rutrum molestie. Etiam eu turpis vehicula, eleifend lorem finibus, 
porttitor lectus. Pellentesque facilisis finibus libero, ut bibendum leo auctor quis. 
Praesent quis faucibus risus. Maecenas dignissim in quam vitae laoreet. Sed volutpat 
commodo turpis, id viverra orci ultrices in. Fusce efficitur lacinia quam fermentum 
auctor. Aliquam erat volutpat. Nulla consequat semper malesuada. Aliquam imperdiet 
purus non dictum gravida. Morbi tincidunt turpis nec odio tincidunt iaculis. Aliquam 
suscipit ligula eget purus dignissim iaculis. Morbi tellus nisl, facilisis quis viverra eu, 
elementum eu ante. 
Integer lobortis suscipit lectus, quis feugiat augue imperdiet ac. Aliquam molestie 
imperdiet purus ut porttitor. Donec quis elementum sapien. Mauris vel bibendum velit. 
Curabitur at laoreet nisl. Donec malesuada porta odio sit amet lacinia. Fusce tempus 
arcu vel turpis porta, eget efficitur odio fringilla. In tempus nunc at purus ultrices, non 
malesuada felis malesuada. Mauris mattis at velit eget pharetra. Pellentesque eget 
feugiat arcu, sed aliquet libero. Pellentesque volutpat mattis mauris tempor 
condimentum. Pellentesque consectetur vestibulum lacus. Sed finibus diam vitae 
lacinia laoreet. Integer hendrerit a magna eu bibendum. Integer vitae augue massa. 

Sed pretium viverra massa et efficitur. Praesent odio leo, tincidunt non volutpat 
tincidunt, pretium vel orci. Pellentesque interdum metus lectus, a dictum quam 
aliquam vel. Aliquam volutpat placerat mi ac dapibus. Cras in tincidunt est, sed 
tristique tortor. Mauris vel magna tortor. Proin sit amet eros id velit pharetra pretium 
at vel ex. Cras rhoncus, dolor facilisis sollicitudin consequat, mi orci rhoncus ligula, 
ac sodales odio ligula id leo. Pellentesque porta augue sed dolor sollicitudin, at auctor 
nisi pellentesque. Sed pellentesque libero id faucibus faucibus. In dapibus vehicula 
dignissim. Duis id feugiat erat. Quisque sollicitudin orci at dignissim posuere. Sed 
varius, nisi et cursus hendrerit, lorem risus volutpat arcu, ac ornare enim tortor eget 
mi. Nulla lobortis dignissim quam vel venenatis. Quisque sagittis sodales mi sed 
lobortis.  

 

 

 

    
SSmmaarrttaabb  HHii--TTeecchh  CChheemmiiccaallss  AABB  

  

  Hållnäsgatan 14 
752 28 UPPSALA  

Telefon:    018-15 31 00 Org.nr.      556468-9304 
VAT no:    SE556468930401 
Bankgiro:  5872-0301 

Internet:   www.smartab.com 
E-mail:     smartab@smartab.com 
 

Rubrik – Franklin Gothic 26pt 
Brödtext – Microsoft Sans Serif 10,5 pt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dapibus egestas 
lorem, a aliquet velit viverra sit amet. Duis varius augue felis, non dignissim orci varius 
non. Praesent leo elit, pellentesque eu mattis vel, rhoncus at dolor. Nam placerat 
eleifend urna in efficitur. Nullam pretium risus at lectus iaculis auctor. Curabitur ipsum 
ex, gravida vel libero quis, ullamcorper dapibus neque. Vestibulum molestie a tellus 
at faucibus. Suspendisse sit amet felis sit amet sapien fringilla accumsan. 

Underrubrik - Franklin Gothic Demi Cond 16 pt 
Proin at urna vulputate, ultrices diam eget, tempor diam. Vivamus posuere justo a 
lacus sollicitudin, ac interdum justo gravida. Aliquam non lectus urna. Nullam tempus 
lectus non risus rutrum molestie. Etiam eu turpis vehicula, eleifend lorem finibus, 
porttitor lectus. Pellentesque facilisis finibus libero, ut bibendum leo auctor quis. 
Praesent quis faucibus risus. Maecenas dignissim in quam vitae laoreet. Sed volutpat 
commodo turpis, id viverra orci ultrices in. Fusce efficitur lacinia quam fermentum 
auctor. Aliquam erat volutpat. Nulla consequat semper malesuada. Aliquam imperdiet 
purus non dictum gravida. Morbi tincidunt turpis nec odio tincidunt iaculis. Aliquam 
suscipit ligula eget purus dignissim iaculis. Morbi tellus nisl, facilisis quis viverra eu, 
elementum eu ante. 
Integer lobortis suscipit lectus, quis feugiat augue imperdiet ac. Aliquam molestie 
imperdiet purus ut porttitor. Donec quis elementum sapien. Mauris vel bibendum velit. 
Curabitur at laoreet nisl. Donec malesuada porta odio sit amet lacinia. Fusce tempus 
arcu vel turpis porta, eget efficitur odio fringilla. In tempus nunc at purus ultrices, non 
malesuada felis malesuada. Mauris mattis at velit eget pharetra. Pellentesque eget 
feugiat arcu, sed aliquet libero. Pellentesque volutpat mattis mauris tempor 
condimentum. Pellentesque consectetur vestibulum lacus. Sed finibus diam vitae 
lacinia laoreet. Integer hendrerit a magna eu bibendum. Integer vitae augue massa. 

Sed pretium viverra massa et efficitur. Praesent odio leo, tincidunt non volutpat 
tincidunt, pretium vel orci. Pellentesque interdum metus lectus, a dictum quam 
aliquam vel. Aliquam volutpat placerat mi ac dapibus. Cras in tincidunt est, sed 
tristique tortor. Mauris vel magna tortor. Proin sit amet eros id velit pharetra pretium 
at vel ex. Cras rhoncus, dolor facilisis sollicitudin consequat, mi orci rhoncus ligula, 
ac sodales odio ligula id leo. Pellentesque porta augue sed dolor sollicitudin, at auctor 
nisi pellentesque. Sed pellentesque libero id faucibus faucibus. In dapibus vehicula 
dignissim. Duis id feugiat erat. Quisque sollicitudin orci at dignissim posuere. Sed 
varius, nisi et cursus hendrerit, lorem risus volutpat arcu, ac ornare enim tortor eget 
mi. Nulla lobortis dignissim quam vel venenatis. Quisque sagittis sodales mi sed 
lobortis.  

Format
210 x 297 mm

Typografi
Rubrik:  Franklin Gothic, 26 pt
Underrubrik: Franklin Gothic Demi Cond, 16 pt
Brödtext:  Microsoft Sans Serif, 10.5 pt
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Smartab använder en gemensam epost-signatur. Att använda denna är obligatoriskt för alla 
anställda.
Signaturen är placerad mellan 2 horisontella linjer som är en del av signaturmallen. Innanför 
dessa linjer är allt specificerat i mallen gällande typsnitt och storlekar och får ej ändras.

Om du vill lägga in tillfälliga bilder, länkar och texter, t.ex. inför en kommande mässa etc., skall 
dessa placeras under den nedersta horisontella linjen. 

Epost-signatur

Epost-signatur, exempel

OFFICE - OUTLOOK EPOST-SIGNATUR

PLATS FÖR TILLFÄLLIG 
KAMPANJ-INFO!

PLATS FÖR TILLFÄLLIG 
KAMPANJ-INFO!

PLATS FÖR TILLFÄLLIG 
KAMPANJ-INFO!

Smartabs marknadsavdelning är behjälplig att ta fram 
banners för utvalda centralt organiserade aktiviteter och 
kampanjer.

Medarbetarna kan sedan välja om de vill använda dessa 
banners eller inte beroende på geografisk tillhörighet och 
det är relevant eller inte.
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VISITKORT
Enkelhet och tydlighet är grundläggande för vår affärsmässiga kommunikation. Allt från 
personliga visitkort till tydliga och enhetliga mailsignaturer är stommen i vårt dagliga möte med 
omvärlden.

Format
55 x 90 mm

Typografi
Namn: Neue Haas Grotesk Text Pro Bold 10/12 pkt.
Titel: Neue Haas Grotesk Text Pro Medium 8/9,6 pkt.  
Avstånd efter: >2,5 mm.
Epost/Telefon: Neue Haas Grotesk Text Pro Roman 7/8,4 pkt.

Företagsadress: Neue Haas Grotesk Text Pro Bold 7/8,4 pkt.
Övrig text: Neue Haas Grotesk Text Pro Roman 7/8,4 pkt.

Visitkort på andra språk
Om visitkort behöver tas fram på annat språk kan översättningen
göras på baksidan eller på ett separat kort.

Visitkort - Layout

Visitkort - Exempel
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Presentreklam för kunder bör primärt använda AUTOSMART logotypen. Presentartikeln bör 
vara något som kunden kan nyttja i sitt arbete, och vara av bättre kvalitet.

PRESENTREKLAM

Pennor
Kulspettspenna, 2-färg

T-shirt
Vit alt. svart

USB-minne
Screentryck på aluminium

Keps, broderad
Vit alt. svart
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MATERIALVAL
Här nämnspapperstyper, ytvikter och sätt som man skriver all information på.

KOMMER SNART
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ÅTERFÖRSÄLJARE/PARTNERS

KOMMER SNART


