
Varumärkesidentitet: Det viktigaste är att skapa en konsekvent och
igenkännbar visuell identitet för företaget, så att det blir lättare för människor
att känna igen det och associera det med företagets produkter eller tjänster.

Målgrupp: Tänk på vem företagets målgrupp är och vad de vill se i en grafisk
profil. Anpassa designen efter målgruppens smak och preferenser.

Enkelhet: Enkelhet är ofta det bästa när det gäller grafisk design. En enkel
design kan vara lättare att minnas och är ofta mer tidlös än en mer komplex

design.

Företagets grafiska profil är ett viktigt verktyg som hjälper till att definiera
företagets identitet och värden. 

Det ger också en tydlig riktning för hur logotypen och övriga
marknadsföringsmaterial ska se ut och kännas. Genom att skapa en grafisk profil
innan man gör en logotyp så kan man vara säker på att logotypen representerar

företaget på rätt sätt och att den kommer att resonera med målgruppen. 
 

När vi skapar din grafiska profil är det viktigt att tänka på några saker:

 

 

 
 
 

GRAFISK PROFIL

det är viktigt att förstå att en grafisk profil inte är en fast regel, utan snarare en
samling av riktlinjer som hjälper till att skapa en enhetlig och igenkännbar

visuell identitet för företaget. Dessa riktlinjer bör dock vara flexibla och
uppdateras regelbundet för att spegla företagets växande och utveckling.

Det är också viktigt att poängtera att den grafiska profilen är ett verktyg för att
kommunicera företagets värderingar och identitet till kunderna. Det hjälper till

att skapa en koppling mellan företaget och dess målgrupp och är därför en
avgörande del av marknadsföringen.

 
 

HUR VI JOBBAR

Vi börjar alltid med att förstå dina visioner och mål för företaget. Sedan
skapar vi ett upplägg som bäst representerar ditt företag och förmedlar dina

önskemål. Under presentationen har du möjlighet att ge feedback och
begära eventuella ändringar. När designen är komplett och till din

tillfredsställelse, kommer vi att leverera den färdiga profilen till dig via e-
post.

 



KursivBOLD TunnFONT STIL RUBRIKER

KÄNSLA
( Vintage, Modern, Minimalist, Kraftig)

ÖVRIGT

BUDGET

GRAFISK PROFIL
 
 

VISUELL ÖVERBLICK

FÖRETAGETS NAMN

BRANCH

FÄRGPALETT

Från 50€ + moms

FONT STIL UNDER TEXTER

Klar, bryten, ljus, mörk

PRIS PAKET

Från 100€ + moms

3 x Färger 
2 x Fonter 
2 x Foto känsla

9 x Färger 
3 x Fonter 
2 x Foto känsla
1 x Grafiskt mönster 

GRAFISK PROFIL
BASIC

GRAFISK PROFIL
PLUS



BARLOW BOLD
Barlow bold

1234567890!,.#

BE VIETNAM
Be vietnam thin
1234567890!.,#

BE VIETNAM
Be vietnam thin
1234567890!.,#

BARLOW BOLD
Barlow bold

1234567890!,.#

HEX #FEFEFE
RGB 254, 254, 254

HEX #FFD325
RGB 255, 211, 37

HEX #FF9B1F
RGB 255, 155, 31

GRAFISK PROFIL EXEMPEL

Från 50€ + moms

Från 100€ + moms

3 x Färger 
2 x Fonter 
2 x Foto känsla

9 x Färger 
3 x Fonter 
2 x Foto känsla
1 x Grafiskt mönster 

GRAFISK PROFIL
BASIC

GRAFISK PROFIL
PLUS

BARLOW BOLD
Barlow bold

1234567890!,.#

BE VIETNAM
Be vietnam thin
1234567890!.,#

BE VIETNAM
Be vietnam thin
1234567890!.,#

BARLOW BOLD
Barlow bold

1234567890!,.#

HEX #FEFEFE
RGB 254, 254, 254

HEX #FFD325
RGB 255, 211, 37

HEX #FF9B1F
RGB 255, 155, 31

HEX #EDECEC
RGB 237, 236, 236

HEX #FFDA45
RGB 255, 218, 69

HEX #FF881E
RGB 255, 136, 30

HEX #6C6864
RGB 108, 104, 100

HEX #FFE990
RGB 255, 233, 144

HEX #FFB41D
RGB 255, 180, 29

BE VIETNAM
Be vietnam thin
1234567890!.,#

BE VIETNAM
Be vietnam thin
1234567890!.,#

PRIMÄR PALETT

SEKUNDÄR PALETT

KÄNSLA

GRAFISKT MÖNSTER

PRIMÄR RUBRIK FONT

SEKUNDÄR RUBRIK FONT

INNEHÅLL FONT


