
Relevans: Vi vill att logotypen ska spegla vad ditt företag handlar om och vara
relevant för din verksamhet.

Enkelhet: En logotyp som är enkel och lättförståelig är både lättare att minnas
och använda på olika plattformar.

Färger: Vi väljer färger som är lämpliga för din verksamhet och som förmedlar
rätt budskap till din målgrupp.

Din logotyp är som ansiktet på ditt företag - det är viktigt att designen ser bra ut
och är enkelt att känna igen. En stark logotyp kan hjälpa dig att bygga förtroende

hos din målgrupp och skilja dig från konkurrenterna.
 

Men innan vi skapar en logotyp är det viktigt att ha en välgjord grafisk profil.
En grafisk profil innebär att allt ditt marknadsföringsmaterial, från logotyp till 
 annonser, har samma enhetliga design. Detta hjälper dig att bygga en stark
varumärkesidentitet och gör det enklare för din målgrupp att känna igen dig.

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

 
1.

2.

3.

 

LOGO DESIGN

Din logotyp levereras alltid i format: 
PDF, används till alla former av tryck av logotypen. OBS! Denna går att förstora.
PNG, där logotypen behöver en transparent bakgrund. 4000 px X 4000 px
JPG, på vit bakgrund, för ex. sociala medier. 4000 px X 4000 px

HUR VI JOBBAR

Vi börjar alltid med att förstå dina visioner och mål för din logotyp. Sedan
skapar jag en design 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 jag att leverera den färdiga logotypen till dig via e-
post.



KursivBOLD Tunn

LOGO MODELL
-Enbart text
-Enbart ikon
.Text & ikon combi

FONT STIL

ÖVRIGT

BUDGET

LOGO 
 
 

VISUELL ÖVERBLICK

FÖRETAGETS NAMN

BRANCH

GRAFISK PROFIL

STARTPRIS 100€ + moms
Logo x1 i PDF, PNG och JPG format



LOGO DESIGN EXEMPEL


