Information om
Sekos nya grafiska profil

Uppdatering med flera nyheter
Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos
nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets kongress 2013.
Samtidigt ändras texten ”Facket för Service- och Kommunikation” till
”Service- och kommunikationsfacket”.
Sekos grafiska profil har varit i stort sett oförändrad sedan 1995. När förbundet
under hösten 2013 börjar använda en ny grafisk profil är tanken att den ska
upplevas som trovärdig, modig och modern.
En förändring är att förbundets namn som tidigare skrivits med versaler:

SEKO
ska enligt den nya profilen alltid skrivas med versal/gemener:

Seko
Om du vill se den nya grafiska profilen i sin helhet är du välkommen att besöka
Sekos hemsida. På www.seko.se/grafiskprofil kan du ladda ner en fullständig
grafisk manual samt förbundets nya logotyp. Där finns också information om
hur du gör för att beställa en logotyp till din klubb.

Logotypen
Sekos logotyp består av tre kraftiga röda streck, hopflätade i en knut
med tydliga avstånd sinsemellan. De bildar nio in- och utgångar ur
logotypen, symboliserande de nio branscher som bygger Seko.

Förutom Sekos primära logotyp finns en logotyp med nedryckare
där ordet Seko förklaras.

Seko:s avdelningar, branscher, företagsfack och klubbar kan
placeras direkt under ordbilden.

KLUBB UTBILDNING
OCH VETENSK AP

Typsnitt
FF Clan används som övergripande identitetsskapande typsnitt.

FF Clan OT Book
FF Clan OT Book Italic
FF Clan OT News
FF Clan OT News Italic
FF Clan OT Medium
FF Clan OT Medium Italic
FF Clan OT Bold
FF Clan OT Bold Italic
FF Clan kan ersättas med Calibri,
som ingår i Officepaketets grunduppsättning.

Calibri Regular
Calibri Italic
Calibri Bold
Calibri Bold Italic
För längre texter i tryckta tillämpningar används Georgia,
ett typsnitt som även det ingår i Officepaketet.

Georgia Regular
Georgia Italic
Georgia Bold
Georgia Bold Italic

Grafiskt element
Den nya visuella identiteten innehåller ett grafiskt element, som till sin form är utbruten ur logotypens knut. Det grafiska elementet består av två böjda band. I det övre av
banden placeras Sekos logotyp. Det grafiska elementet kan med fördel användas på
foldrar, affischer och i annat informationsmaterial.

För kvalitet,
klimat
och tillväxt

KLUBB U T BILDNING
OCH V E T ENSK A P

Till dig som jobbar
inom väg- och
banbranschen

Vanliga jobb inom
väg och ban är
Vägarbetare
Lautempore pelectur si ut quis ducid unt estium
venime del ipita sitio moluptatio maiosse quae.

Anläggningsarbetare

Maskinförare
Lautempore pelectur si ut quis ducid unt estium
venime del ipita sitio moluptatio maiosse quae.

Bilförare
Lautempore pelectur si ut quis ducid unt estium
venime del ipita sitio moluptatio maiosse quae.

Byggande och underhåll av järnväg
Lautempore pelectur si ut quis ducid unt estium
venime del ipita sitio moluptatio maiosse quae.

Seko
Box 1105
111 81 Stockholm
seko@seko.se
www.seko.se

design: namn, foto: förnamn ef ternamn

Lautempore pelectur si ut quis ducid unt estium
venime del ipita sitio moluptatio maiosse quae.

Tillämpningar/
Beställning av material via web to print
Precis som tidigare kommer vissa material att kunna skapas och beställas via en webbtjänst. En nyhet är att man förutom material som
visitkort och kuvert inom kort även kommer att kunna skapa egna
och lokalt anpassade informationsmaterial.
En länk till webbtjänsten finns på www.seko.se/grafiskprofil

Brevpapper

2013-06-14

På brev är Georgia
typsnitt till alla
inskrivningsmallar
i Office.

Anders Viksten
Postadress
Företag/myndighet
Box 123
Land

Hälsning
Lore diam et nos nullam quip et, quismolor sum dolorperat. Xero enis nis aliquam verosto consequis niate conse et, conum ad ming eniam ex eu feugiatuer
summodo lesting enisi.
Lesequam, velit num iurercipit wisi. Osto euisit num do commodolorem ipit ut
volortisi. Tat. Lam ipis eugiam dolor iriuscil eu facipit il in eu feumsan dipsuscilla faccum quamcon sequipisi.
Lumsan henibh eu facipsu msandignim nulput alis del in hendit am incipit
vel essi tie feum zzrilis nit at. Gait et nos eratummod tetue min vel utat. Ut lor
incinci blaore eu feuis dolore tie conulputat adionse quiscidunt num ipisci eugiamc onsequat lore conse magnit acilis el el del ut lorem quisl in exeros dolesed
dolor alis exercil isciduis nim autat, velit, quatie consequisit loreetuerci blaor
sustis nonsecte dolessim dolore ex etue feugait ing esenit, velesectem ing enim
numsan henibh ea auguer adip eugue feugiatue magna feugait adigna feugait
duis dunt wissed tatet adipit, quamcon sendip et, se tisim etue modolor si.

Mellanrubrik i brevpapper

Faccummod dolore tis nibh eugiam, suscidunt iuscili quisim velent ad tie voloreros non henis et accumsan velit, quat, sequi tem quiscipit del dolorti onsequisl
delese conse feum zzrit, quis ex ea consed do eui tatin vel ipsum iurem ea ad dolorem erostrud magna facipisit, quat, velent nit wis num dip euip er sit amcommolesse molenis modoloreet, quisit alit ero dolum ipit aut iure tin henim illaore
tem irit utat, quation vent vel ulputat. Os eriusto dolenim aliquam, susto consed
tat laoreetue modolenit adignis ad min henisci lismodo lorpero odolor sum
Tion ercing ea feuguercilis niametu msandio numsan henis auguercip et, suscillandit amet alisis ex ex el utpat wissi.
An hent volenim quam, con velit ulput praesendre vent laortis nis dunt exer sim
etum irit aliqui tis ad tie conullam venim velendrem quis nos dolorer aessed
eui tat. Ut utatum zzriliquis numsandre consectem dolorperat lum acipis non
henismod.
Med vänliga hälsningar,
Förnamn Efternamn

SEKO Stockholm
Box 1032, 171 21 Solna
Besök: Skytteholmsvägen 2, 5 tr
Telefon: 0770-457 900

E-post: stockholm@seko.se
Hemsida: www.sekostockholm.se

1/2

Kuvert

Box 1032, 171   21 Solna
www.seko.se
Seko Stockholm

På kuvert placeras Sekos logotyp
vänsterställd. Adressen skrivs i typsnittet
Georgia och placeras vänsterställd
under logotypen.

Seko Örebro
Stortorget 19 B, 702 11 Örebro

Box 1032, 171   21 Solna
www.seko.se
Seko Stockholm
Service- och kommunikationsfacket
Box 1105, 111 81 Stockholm

Visitkort

Svea Andersson

Svea Andersson

Ombudsman

Ombudsman

Telefon: 08-791 41 01 Telefon: 08-454 84 59
Mobil: 070-12 81 38 Mobil: 070-595 88 38
E-post: svea.andersson@seko.se
E-post: anders.viksten@seko.se

Telephone: +46 8 791 41Telefon:
01
08-454 84 59
Mobile: +46 70 12 81 38Mobil: 070-595 88 38
E-mail: svea.andersson@seko.se
E-post: anders.viksten@seko.se

Service- och kommunikationsfacket
Seko Stockholm
Box 1105, 111 81 Stockholm
Box 1032, 171 21 Solna
Besök: Hagagatan 2 Besök: Skytteholmsvägen 2, 5 tr
Telefon: 08-791 41 00 Telefon: 0770-457 900
Fax: 08-21 89 53
stockholm@seko.se
www.seko.se
www.sekostockholm.se

The Union of Service and
Communication
Employees
Seko
Stockholm
Box 1105, SE-111 81 Stockholm,
Box 1032,Sweden
171 21 Solna
Office: Hagagatan 2 Besök: Skytteholmsvägen 2, 5 tr
Phone: +46 8 791 41 00Telefon: 0770-457 900
Fax: +46 8 21 89 53 stockholm@seko.se
www.seko.se
www.sekostockholm.se

