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ALLT ID SAMMA LOGOTYP
JÄRNA KOMMUNIKATIONS  logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av JÄRNA KOMMUNIKATION. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, 
telefaxblanketter, broshyrer, annonser, skyltar, nyhetsbrev och så vidare. Logotypen skall alltid användas i sin helhet. Som undantag kan Järna Kommunikations alternativa logotyp användas ihop 
med symbolen i sammanhang där det är ont om vertikalt utrymme. I övrigt får inte logotypen brytas upp i delar eller förvrängas i proportionerna.

LOGOTYP
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ALTERNATIV LOGOTYP 
Används ihop med symbolen i sammanhang där det är ont om vertikalt utrymme

LOGOTYP



LOGOTYP

LOGOTYP SYMBOL



LOGOTYP
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SVART/VIT LOGOTYP 
Den svart/vita logotypen används ex. på platser där varumärket skall vara ”nedtonat” eller att ex. färgutskrifter/tryck inte är möjliga.
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LOGOTYP MED SYMBOLER

LOGOTYP



MÖRKTURKOS

PMS 314
CMYK 100 0 9 30
RGB 0 123 165
HEX #007ba5

BRUNSVART

PMS 4259
CMYK 51 55 47 63
RGB 96 89 84
HEX #605954

LJUSTURKOS

PMS 312
CMYK 85 0 9 0
RGB 0 175 208
HEX #00AFD0

LJUSBRUN

PMS warm gray 2
CMYK 16 15 16 0
RGB 203 196 186
HEX #CBC4BC

LJUSBLÅ

PMS 9062
CMYK 0 0 0 0
RGB 225 241 239
HEX #E1F1EF

RÖD

PMS 485 U
CMYK 0 85 100 0
RGB 228 93 80
HEX #E45D50

FÄRGPALLET



MÖNSTER

MÖNSTER 
Mönster att använda på exempelvis baksidor på publikationer, och profilmaterial.



Rud tatem nos ad tem irit ad el exer illandignibh etue ve-
lesse facipit veliquipit lut velessed te do do od erci eugiam 
quis dit wis euis am veros nullam erostrud min hent dole-
strud minciduisi.Uptat velenim adiam dolum dolesse duisit 
la feuipsum ea feumsan utpatet vel doloboreet velit augu-
eros nulla aliqui te ming enisci blaor summy non ullam.

Rubriker
Onsequat. Ummy nim essi eugiamc onsent nonsenit vulpute magnis nos 
ex estie con velit adip eraese dip ex eum in henit veliquat praesent 
etumsan veliquam venibh er summy nulput vero odolor si.Alisi. Unt wisci-
dui te veraestis ad tinis ad tie facilit, susto consed diatum eraesto enibh 
ercil eugiamcon veliquat, quat la commy nullaorer si.Volum quatinim 
iriuscil incipsu msandit prat delessi. Er suscillum et, velesed et lamcore 
magna feuismod enisci elit aliscillutat do odit, senis nit et ver susciduisim 
delit ipit del diamet at, consequatie volore feuis alisit at.

To dolor iuscin utet la faciliquis am verilla aute ming eriure magniam, 
sum elessi exerit, con ut cortin enibh endre eu feu feugait la ad eu facil 
utate dolore dolore venibh ea core vullam atue con ut am exero commo-
lore del dolor

RUD TATEM
Rud tatem nos ad tem irit ad el exer illandignibh etue 
velesse facipit veliquipit lut velessed te do do od erci  
eugiam quis dit wis euis am veros nullam erostrud 
min hent dolestrud minciduisi.Uptat velenim adiam  
dolum dolesse duisit la feuipsum ea feumsan utpatet  
vel doloboreet velit augueros nulla aliqui te ming 
enisci blaor summy non ullam.

Rubriker
Onsequat. Ummy nim essi eugiamc onsent nonsenit vulpute magnis nos  
ex estie con velit adip eraese dip ex eum in henit veliquat praesent etum 
san veliquam venibh er summy nulput vero odolor si.Alisi. Unt wiscidui te 
veraestis ad tinis ad tie facilit, susto consed diatum eraesto enibh ercil e 
ugiamcon veliquat, quat la commy nullaorer si.Volum quatinim iriuscil in
cipsu msandit prat delessi. Er suscillum et, velesed et lamcore magna feuis 
mod enisci elit aliscillutat do odit, senis nit et ver susciduisim delit ipit del 
diamet at, consequatie volore feuis alisit at.

To dolor iuscin utet la faciliquis am verilla aute ming eriure magniam, sum 
elessi exerit, con ut cortin enibh endre eu feu feugait la ad eu facil utate  
dolore dolore venibh ea core vullam atue con ut am exero commolore del 
dolor se vel eum veliquatem nostrud magna commy nibh esequisi blan vo-
lortio delendre el diat.

RUD TATEMRubrik 01
 

Ingress  

 

Underrubrik  02

Brödtext
 
 

Web Open SansPrint FUTURA medium/light

Logotype Futura
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TYPSNITT

TYPSNITT
Bästa läsbarhet uppnås vid en harmonisk blandning av linjer, mellanrum och former i bokstäverna och den yta som skapas mellan bokstäverna. Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del 
för att bygga en enhetlig profil för Järna kommunikation. Texten ska vara tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen. Därför har vi två utvalda typsnitt som ska användas i all skriven text – Futura och 
Open Sans. Båda är erkänt lättlästa och kompletterar varandra för olika syften.



DESIGNPROGRAM-VISITKORT



DESIGNPROGRAM-A4 BREVPAPPER

Skillebyholm 4, 153 92 Järna  I  Tel: 08 551 733 33  I  kontakt@jarnakommunikation.se  I  www.jarnakommunikation.se

 BREV 
Datum: 2018-03-28

 

Vi finns där du är

RUBRIK1
Aborio elenecu sapelec tecabo. Nem aliquam quatiis ut ad quatest volore ommodit vendit 
qui officil il ea cum si consequid ulparchiciet qui quo eat.

Rubrik2
Aborio elenecu sapelec tecabo. Nem aliquam quatiis ut ad quatest volore ommodit vendit 
qui officil il ea cum si consequid ulparchiciet qui quo ea et volupicto esti ommollo temped 
mil est lanto maiossi aut facest mod mi, sum fugia quis essi reperch iliquas poris remporitis 
magnat. 

Underrubrik
Aborio elenecu sapelec tecabo. Nem aliquam quatiis ut ad quatest volore ommodit vendit 
qui officil il ea cum si consequid ulparchiciet qui quo ea et volupicto.

Underrubrik
Aborio elenecu sapelec tecabo. Nem aliquam quatiis ut ad quatest volore ommodit vendit 
qui officil il ea cum si consequid ulparchiciet qui quo ea et volupicto esti ommollo temped 
mil est lanto maiossi aut facest mod mi, sum fugia quis essi reperch iliquas poris remporitis 
magnat.

Underrubrik:
• Otatur atque consequi reriandae. Ore nihit ut voluptam id quo odit incient.

• JOtatur atque consequi reriandae. Ore nihit ut voluptam id quo odit incient.

• JOtatur atque consequi reriandae. Ore nihit ut voluptam id quo odit incient.

• Dsequi reriandae. Ore nihit ut voluptam id quo odit incient.

• Cnsequi reriandae. Ore nihit ut voluptam id quo odit incient. 
• Tut voluptam id quo odit incient.

Varma hälsningar
Maria Håkanson, VD
Järna Kommunikation
maria@jarnakommunikation.se
Tel 08 551 733 33, Mobil 070 727 24 00

20 mm

20 mm

10 mm

20 mm

50 mm



6 mm

6 mm

DESIGNPROGRAM-KUVERT C5



DESIGNPROGRAM-E-POSTSIGNATUR

E-POSTSIGNATUR
Klicka på länken för att skapa en e-postsignatur: https://www.jarnakommunikation.se/wp-content/themes/blankslate/sign/

https://www.jarnakommunikation.se/wp-content/themes/blankslate/sign/


DESIGNPROGRAM-PP MALL

PP MALL
Klicka här för att ladda ner mallen:  

  
  

  
  

Presentation mall 

   

https://www.dropbox.com/s/ga1r5u0zoet8f0g/jk-presentaion-mall-powerpoint.pptx?dl=0


DESIGNPROGRAM-Nyhetsbrev



REKLAMMATERIAL-Annons

DET SOM 
FÅR HJÄRTAT
ATT BANKA.

Vill du ses?
hej@jarnakommunikation.se

Vi ger liv åt bra idéer, modiga 
initiativ och schyssta företag. Skapar 
engagemang och lockar fram 
reaktioner. Alltid med hållbarhet och 
en grönare värld i åtanke.

Och just ja. Vi är riktigt vassa på 
koncept, design och strategi. Digitalt, 
analogt eller ännu hellre både och.

DET SOM 
FÅR HJÄRTAT
ATT BANKA.

Vill du ses?
hej@jarnakommunikation.se

Vi ger liv åt bra idéer, modiga 
initiativ och schyssta företag. Skapar 
engagemang och lockar fram 
reaktioner. Alltid med hållbarhet och 
en grönare värld i åtanke.

Och just ja. Vi är riktigt vassa på 
koncept, design och strategi. Digitalt, 
analogt eller ännu hellre både och.

Saltå

1 kg

E K O L O G I S K T  O D L A T

750 g

B I O D Y N A M I S K T  O D L A T

2 dl

400 g

Kommunicera från hjärtat!
Vi hjälper dig lyfta fram hjärtat i din verksamhet  
för att skapa intresse och enagemang.  
Vi är stolta över våra duktiga kunder och  
glada över att få vara del av er framgång.

Boka gärna ett idémöte med oss.  
hej@jarnakommunikation.se /08 551 733 33

Välkommen!
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Hur kan vi 
hjälpa dig?

Vi vill vara:
En kreativ affärsstrategisk  
hållbarhetsbyrå
Kontakta oss på jarnakommunikation.se välkommen!

Öppet för alla!

7/9
FRUKOST

MÖTE

Helhetstänk kring design - en god affär! 
Karin Huber, vår duktiga designer, berättar om hur man  
får företagets vision och mission att rimma med sitt visuella 
uttryck. Varför är det viktigt? Vilka är fallgroparna? Hur kan 
man jobba med sin grafiska profil för att stärka sitt varu-
märke och bygga en lönsam affär? Karin visar exempel på 
arbeten för bl.a. Saltå Kvarn, MTAB och Svenska Lantchips.

Karin har bland annat vunnit utmärkelsen GULD i tävlingen 
Kolla! som arrangeras av Föreningen Svenska Tecknare.  
Hon fick då utmärkelsen för sin formgivning av Saltå Kvarns 
förpackningar. Hon har även formgivit alla bokomslag i 
Harry Potter-serien.

När: 7/9  kl 08.15-9:00
Ekologisk frukost står  
framdukad från 08:00.

Var: Ytterjärna Kulturhus

O.S.A: jarnakommunikation.se
eller sms till 070 727 24 00 
Frukostmötet är kostnadsfritt. 

Välkommen!

REKLAMMATERIAL-Af f i sch



REKLAMMATERIAL-Bordspratare

Välkommen!

FRUKOST
MÖTE

Hur kan vi  
hjälpa dig?

Välkommen!
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Välkommen!

FRUKOST
MÖTE

Hur kan vi  
hjälpa dig?

Välkommen!
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Välkommen!

FRUKOST
MÖTE

Hur kan vi  
hjälpa dig?

Välkommen!
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Vi finns där du är

Vi finns där du är

Vi finns där du är



REKLAMMATERIAL-Block A5

Vi finns där du är



GIVE AWAY-Tygkasse



GIVE AWAY-Kaf fe

VARFÖR, VAD OCH HUR

 Tre små ord som ofta står bakom riktigt bra 
idéer som gör världen lite gladare. 

Det är precis det vi jobbar med.
Att lyfta schysta idéer, förpacka i finfina 

format och sprida dem för världen.  
Alltid med  hållbarhet och en  

grönare värld i åtanke.
 

Därför har vi valt ut just detta  
goda ekologiska kaffe där även  

arbetarna har det bra. Kaffet är rostat  
med omsorg på Järna Rosteri.

Ursprung Mexiko och Honduras.  
Rostat 2018.12.03 Järna Rosteri. Bäst före 2019.12.03

 
BRYGG, BJUD OCH NJUT 

VARFÖR, VAD OCH HUR

 Tre små ord som ofta står bakom riktigt bra 
idéer som gör världen lite gladare. 

Det är precis det vi jobbar med.
Att lyfta schysta idéer, förpacka i finfina 

format och sprida dem för världen.  
Alltid med  hållbarhet och en  

grönare värld i åtanke.
 

Därför har vi valt ut just detta  
goda ekologiska kaffe där även  

arbetarna har det bra. Kaffet är rostat  
med omsorg på Järna Rosteri.

Ursprung Mexiko och Honduras.  

Rostat 2018.12.03 Järna Rosteri. Bäst före 2019.12.03 

Brygg, bjud och njut!
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

VARFÖR, VAD OCH HUR

 Tre små ord som ofta står bakom riktigt bra 
idéer som gör världen lite gladare. 

Det är precis det vi jobbar med.
Att lyfta schysta idéer, förpacka i finfina 

format och sprida dem för världen.  
Alltid med  hållbarhet och en  

grönare värld i åtanke.
 

Därför har vi valt ut just detta  
goda ekologiska kaffe där även  

arbetarna har det bra. Kaffet är rostat  
med omsorg på Järna Rosteri.

Ursprung Mexiko och Honduras.  

Rostat 2018.12.03 Järna Rosteri. Bäst före 2019.12.03

Brygg, bjud och njut!
GLAD PÅSK 



GIVE AWAY-Vaxduk

MER PÅSK OCH 
MINDRE PLAST  
I KÖKET DET  
GILLAR VI PÅ JK
ATT FÖRVARA PÅSKMATEN I EN BIVAXDUK 
FUNGERAR LIKA BRA! Tillverkare Klockargården i Järna

BIVAXDUKAR, ETT MILJÖVÄNLIGT
ALTERNATIV TILL PLAST

Handgjorda av 100% ekologisk bivax från 
Mölnbo och återbrukat bomullstyg.

ANVÄNDNING
Att slå in t ex bröd, ost, grönsaker, mackor 
eller att lägga över en skål.

Bivax har antibakteriella egenskaper som 
bidrar till att hålla din mat fräsch.

SKÖTSEL
Torkas av med fuktig trasa, eventuellt med  
lite mild diskmedel på.

TIPS
När duken börjar se för skrynklig och tråkig  
ut, lägg den på ett bakplåtspapper i ugenen  
på ca 100 grader i några minuter och den  
blir nästan som ny.

Hälsar Klockargården

GLAD PÅSK 

 MER INFO PÅ INSIDAN!

ÖNSKAR

Hoppas vi syns snart



SOCIALA MEDIA-F ly t tkor t

Ny adress!

22/2
FLYTTAR JK

till Skillebyholm 4. 

Välkommen!


