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1.1

Introduktion

Chalmers Studentkår har en stolt tradition med mer än
100 år på nacken. Ända sedan starten arbetar vi efter
visionen att alla medlemmar ska trivas och utvecklas
under hela sin Chalmerstid. Vi är en stor organisation
med omfattande verksamhet och breda kontaktytor.
Därför är det viktigt att vi uppträder konsekvent, så att vi
ger en tydlig och trovärdig bild av studentkåren.
Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt; en viktig del av vår
organisation och ett verktyg för vår interna kommunikation.
Denna dokumentation är till för att sammanställa och
överblicka detta verktyg. Den är inte en lagbok som
måste följas nitiskt, utan snarare en guide som vägleder
dig som arbetar med vår grafiska profil.
Så att vi tillsammans kan vårda vårt varumärke.
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1.2

Introduktion
Översikt
Chalmers Studentkårs grafiska profil utgörs av ett antal
grafiska komponenter. Vårt Avancez-märke har funnits
med oss sedan starten 1904. Detta tillsammans med vårt
ordmärke utgör vår logotyp. Vi har utvalda typsnitt och
färger som har ett kommunikativt och funktionellt värde.
Vi har ett grafiskt manér som går att variera och tillämpa i
olika sammanhang. Slutligen har Chalmers Studentkår sitt
eget framtagna mönster.
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2.1

Logotyp

Chalmers Studentkårs logotyp består av
två element; Avancez-märket och ordmärket
Chalmers Studentkår. Avancez-märket och
ordmärket fungerar som en enhet som
utgör Chalmers Studentkårs logotyp.
Denna enhet är speciellt framtagen för att
ge ett välbalanserat intryck. Undvik att själv
göra varianter av dessa två element ihop.
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2.2

Logotyp
Avancez-märket
Avancez betyder (gå) framåt på franska, och var William
Chalmers valspråk. Avancez-märket har följt Chalmers
och kåren sedan 1800-talet och är numera ett registrerat
varumärke. Det får alltså inte användas utan godkännande
från kåren.
Chalmers Studentkår är en fristående organisation som
verkar nära Chalmers tekniska högskola, därför finns
ett gemensamt historiskt ursprung och likheter mellan
respektive bildmärken. Det är dock viktigt att observera
att de är olika och får aldrig ersätta varandra.
Avancez-märket består av symbolerna triangeln,
hammaren och passaren; murarens eller den unga
ingenjörens redskap, samt symboler för de ursprungliga
teknikämnena. Faktum är att delar av Avancez-märket
kan ha sitt ursprung i frimurarsymboler, eftersom
Svenska Frimurare Orden i Göteborg hade stor betydelse i
skolans tidiga historia. Kransen av lagerblad är en klassisk
symbol för kunskap. (I högskolans märke är motsvarande

Î°Ê FÀiÃÊBÀiÊV Ê`iÃÃÊ>ÛB`}
"ILDMÛRKET !VANCEZ ÛR EN VIKTIG DEL I #HAL
MERS 3TUDENTKËRS PROlL -ÛRKET HAR FLJT
#HALMERS OCH KËREN SEDAN  TALET OCH 
REGISTRERADE #HALMERS 3TUDENTKËR !VANCEZ
SYMBOLEN SOM VARUMÛRKE $ET BETYDER ATT
INGEN FËR ANVÛNDA MÛRKET UTAN GODKÛNNANDE
FRËN KËREN .AMNET #HALMERS ÛR REGISTRERAT
AV #HALMERS TEKNISKA HGSKOLA OCH FËR INTE
HELLER DET ANVÛNDAS UTAN GODKÛNNANDE
$ET lNNS OCH HAR FUNNITS MËNGA VARIANTER
PË !VANCEZ MÛRKET $ERAS OLIKA ESTETISKA KVA
LITETER KAN DISKUTERAS MEN FR IGENKÛNNINGENS
SKULL ÛR DET VIKTIGT ATT ANVÛNDA EN VARIANT OCH
INTE mERA $EN VARIANT SOM NU ANVÛNDS AV KË
REN TOGS FRAM MOT SLUTET AV NITTIOTALET OCH HAR
RENRITATS FR ATT FUNGERA BRA DIGITALT )NFR DET
TA PROlLPROGRAM HAR !VANCEZ MÛRKET JUSTERATS
AV 4OMAS 7AHLBERG FR ATT GE ETT STARKARE OCH
LIVLIGARE INTRYCK
+ËRSTYRELSEN KËRENS ADMINISTRATION KËRENS
FRETAG KËRKOMMITT£ER OCH KËRFRENINGAR HAR
GENERELLT TILLSTËND ATT ANVÛNDA KËRENS MÛRKE
UNDER FRUTSÛTTNINGAR ATT FRESKRIFTERNA I DEN
GRAlSKA PROlLEN FLJS 3TUDERANDESEKTIONER
HAR ENLIGT KËRENS STADGAR RÛTT ATT ANVÛNDA
!VANCEZ MÛRKET DETTA UNDER FRUTSÛTTNING ATT
ANVISNINGARNA I STYCKET v+ËR OCH STUDERANDE
SEKTIONv FLJS +ONTAKTA #HALMERS 3TUDENT
KËRS STYRELSE ELLER KËRENS INFORMATR OM DU
HAR FRËGOR OM HUR DU ANVÛNDER MÛRKET
#HALMERS TEKNISKA HGSKOLA #HALMERS
SKA )NGENJRSFRENINGEN 4EKNOLOGFRENINGEN
#3 SAMT 3TIFTELSEN #HALMERS 3TUDENTHEM
HAR ENLIGT VERENSKOMMELSER RÛTT ATT ANVÛNDA
VARIANTER AV KËRENS !VANCEZ MÛRKE $ESSA VA
RIANTER OMFATTAS INTE AV KËRENS GRAlSKA PROlL
VERENSKOMMELSERNA GÛLLER ENDAST !VANCEZ
MÛRKET OCH INTE KËRENS ORDMÛRKE ELLER ANDRA
DELAR AV KËRENS GRAlSKA PROlL VERENSKOM
MELSERNA GÛLLER DE VARIANTER DESSA ORGANISATIO
NER HAR ASSOCIERATS MED OCH BETYDER INTE ATT DE
HAR RÛTT ATT ANVÛNDA EVENTUELLA NYA VERSIONER
AV !VANCEZ MÛRKET

Chalmers Studentkår
Î°£Ê FÀiÊV

SIGILL I AKADEMISKA SAMMANHANG $ET MÛRKET
HAR SAMMA HISTORISKA URSPRUNG SOM KËRENS
!VANCEZ MÛRKE $ET ÛR DOCK VIKTIGT ATT OBSER
VERA ATT DET ÛR SKILLNAD MELLAN DE BËDA MÛR
KENA OCH DET GËR ALDRIG ATT ANVÛNDA DET ENA
ISTÛLLET FR DET ANDRA #HALMERS ÛR #HALMERS
OCH KËREN ÛR KËREN

#HALMERS 3TUDENTKËRS MÛRKE

#HALMERS TEKNISKA HGSKOLAS BILDMÛRKE

Ê }Ã>

Chalmers
Tekniska
högskola
(GSKOLANS
MÛRKE SKILJER SIG FRËN
KËRENS PË

#HALMERS 3TUDENTKËR VERKAR NÛRA #HALMERS
TEKNISKA HGSKOLA DOCK ÛR KËREN EN FRISTË
ENDE ORGANISATION $ETTA ËTERSPEGLAS I HUR
!VANCEZ MÛRKET ANVÛNDS #HALMERS TEKNISKA
HGSKOLA ANVÛNDER ETT BILDMÛRKE SOM ETT SLAGS

mERA PUNKTER NËGRA TYDLIGA EXEMPEL ÛR KRAN
SEN SOM PË KËRENS MÛRKE BESTËR AV LAGERBLAD
MEDAN HGSKOLAN HAR EKLV 4EXTEN v#HAL
MERS 3TUDENTKËRv ÛR EN DEL AV KËRENS LOGOTYP
.ÛR MÛRKET ANVÛNDS TILLSAMMANS MED VISSA

krans av ekblad; symbolen för makt och styrka.)
n
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2.3

Logotyp
Ordmärke

Ordmärket Chalmers Studentkår är
framtaget för att balansera väl med
Avancez-märket men ska också klara sig på
egen hand. Ordbilden har en lätt framåtriktning för att ge känslan av dynamik och
proaktivitet. Samtidigt ska den ge ett
stabilt och förtroendegivande intryck med
hög igenkänning i stort och smått.

Om ordbilden placeras på svart eller färgad
bakgrund bör vit version användas för
bästa tydlighet.
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2.4

Logotyp
Centrerad variant

Som alternativ till huvudlogotypen finns
även en variant för centrerad användning,
där Avancez-märket kommer mer i fokus.
Denna variant finns i tre olika utföranden
där ordbilden är storleksanpassad till
Avancez-märket. När logotypen appliceras
stor bör variant med minsta ordbild
användas. När logotypen används i mindre
format bör varianter med större ordbild
användas.
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2.5

Logotyp
Mönsterversion

I sammanhang där Chalmers Studentkårs
logotyp används som delaktig avsändare
finns en speciellt framtagen variant av
logotypen baserad på det grafiska manéret.
Denna variant är anpassad för att fungera
både på svart och vit bakgrund. Komplettera
med texten “En del av” vid behov.

En del av
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2.6

Logotyp
Placering och marginaler

Logotypen bör alltid ha en tydlig placering
i layout. Placera den inte för nära andra
grafiska objekt eller yttermarginaler.
Följande tumregler finns till hjälp för logotypens minsta möjliga marginaler.
Använd ordbilden “ÅR“ som mått för hur
mycket marginal som behövs runtom
logotypen.
För centrerad version av logotyp utgå
från en cirkel runtom Avancez-märket.
Använd halva bredden av denna cirkel
som marginal.

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

Chalmers Studentkår Manual för grafisk profil

10

2.7

Logotyp
Bakgrund

Logotypen används i första hand med blått
Avancez-märke ihop med svart ordbild.
På svart bakgrund används blått Avencezmärke med vit ordbild. På färgad bakgrund
och bildbakgrund används helvit version
av logotyp.
Se till att bakgrundsfärgen inte ger för
svag kontrast till logotypen. Om logotypen
placeras på bakgrundsbild bör den del av
bilden där logotypen placeras inte vara
för blek eller för rörig. Se till att logotypen
alltid syns tydligt.
I en-färgstryck används helsvart eller
helvit version av logotypen.
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2.8

Logotyp
Avancez-märke som stämpel

Avancez-märket kan i särskilda fall
appliceras fritt i förhållande till ordbilden. Linjera Avencez-märket med
ordbilden optiskt, antingen i underkant
eller vänsterkant beroende på layout.
Avancez-märket ska i dessa fall uppfattas som en välplacerad stämpel.

Detaljer av Avancez-märket kan
användas som grafiskt element.

Se skisser på exempel hur detta kan
appliceras (kapitel 6.6).
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2.9

Logotyp
Restriktioner

För att inte logotypen ska användas felaktigt
finns det några saker man bör tänka på.

Rotera inte logotypen
Beskär inte logotypen
Ändra inte proportioner
Byt inte färg på symbol eller ordbild
Lägg inte logotypen i transparent ton
Använd inte logotypen som mönster
Använd inte effekter

Chalmers Studentkår Manual för grafisk profil

13

2.10

Logotyp
Förlängning av logotyp

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

Kontakta kårens kommunikatör för att få
en logotyp anpassad till din förening eller
kommitté.
Logotyp med www-adress kan användas i
vardagliga sammanhang eller när mer information finns att hämta på kårens webbplats.

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

www.chs.chalmers.se

För samarbeten och samarrangemang
med Chalmers tekniska högskola finns
ett speciellt ordmärke. Det används med
hänsyn till att kårens och högskolans
Avancez-märken är så lika och därför inte
bör placeras direkt sida vid sida.

Om kårens logotyp används tillsammans
med andra logotyper ska den återges i en
storlek som matchar de andra. Var och en
ska placeras så att de tydligt kan urskiljas
var för sig.
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2.11

Logotyp
Översikt av logotyper

Översikt av logotyper med respektive
filbenämning. Samtliga filer finns i CMYK
och RGB vilket anges i filnamnet (ex. ChS_A_
RGB.eps och ChS_B1_CMYK.eps).
ChS_A

ChS_A_black

ChS_A_blue-white

ChS_A_white

ChS_B1

ChS_B1_black

ChS_B1_blue-white

ChS_B1_white

ChS_C

ChS_D

ChS_C_white

ChS_avancez

ChS_avancez_black

ChS_avancez_white

ChS_B2 och ChS_B3 är storleksversion av
ordbilden (se kapitel 2.4).

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

ChS_A+

ChS_chalmers
Chalmers Studentkår Manual för grafisk profil

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

ChS_A+_black

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

ChS_A+_blue-white

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

ChS_A+_white

ChS_chalmers_white
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3.1

Chalmer Studentkår har två typsnittsSans och PT Serif. Dessa är utvalda för att
fungera väl ihop med Chalmers Studentkårs
ordbild, och för att täcka upp de kommuni-

som anpassade webtypsnitt på google.
com/webfonts.

Open Sans Light

PT Serif Regular

Open Sans Light italic

PT Serif Regular italic

Open Sans Regular

PT Serif Bold

Open Sans Regular italic

PT Serif Bold italic

Open Sans Semibold
Open Sans Semibold italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold italic
Chalmers Studentkår
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3.2

Open Sans är ett sansserif-typsnitt med
ett neutralt och karaktärsfullt uttryck. Det
fungerar väl i informativt syfte i löptext och
rubriker, samt i större storleksgrad som
grafiskt element på exemplevis affischer.
Det har hög läsbarhet i alla storlekar och är
optimerat för tryck och webb.
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Typografi
Open Sans

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
0123456789!?@#%([{&*
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
0123456789!?@#%([{&*

Open Sans Regular
32 pt

Open Sans Semibold
32 pt
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3.3

PT Serif är ett serif-typsnitt som harmonierar väl med Open Sans. Dess främsta
användning är för längre löptexter, men
det kan även användas som komplement
för informativ text såsom tabeller, och för
citat.
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Typografi
PT Serif

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
0123456789!?@#%([{&*
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
0123456789!?@#%([{&*

PT Serif Regular
32 pt

PT Serif Bold
32 pt
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4.1

Färger

Chalmers Studentkårs färgpalett består
av åtta färger. Den blå färgen är Studentkårens centrala färg som ska dominera i
det visuella uttrycket.
Undvik att använda färgerna i transparenta
toner.
Se exempel (kapitel 7.1) för hur färgerna
kan användas i olika sammanhang.

Process Blue
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Pantone
258

Pantone
206

Pantone
178

Pantone
1655

Pantone
411

Pantone
3395

Pantone
3375

19

4.2

Färger
Färgvärden

Följ dessa färgvärden för bästa återgivning
i tryck och på skärm.
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FÄRG

PANTONE

C

M

Y

K

R

G

B

WEB #

Blå

Process Blue

100

13

1

2

0

172

255

00ACFF

Lila

258

51

79

0

0

132

54

144

843690

Röd

206

0

100

50

0

216

0

77

D8004D

Matt röd

178

0

70

58

0

248

104

109

F8686D

Orange

1655

0

73

98

0

248

102

0

F86600

Varm grå

411

30

42

34

75

99

76

61

634C3D

Grön

3395

66

0

48

0

39

173

114

27AD72

Turkos

3375

36

0

24

0

124

205

194

7CCDC2
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5

Mönster
4 12

Chalmers Studentkårs skotskrutiga
mönster är inspirerat av William Chalmers

4

Istället för de ursprungliga färgerna röd,

Lila

12

grön och gul är mönstret baserat på student-

Matt röd

4

Turkos

12

Blå

32

Vit

2

kårens färgpalett, samt applicerat i det
traditionella vävsetet (4, 12, 4, 12, 32, 2).
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2

VÄVSET
Svart

traditionella klanmönster.

4 12
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6.1

beståndsdelar. Logotypen, typsnitten och
färgerna är centrala och betyder mycket
för anslaget i uttrycket.
Utöver detta används den 45-gradiga vinkeln
en mer dynamisk layout, exempelvis i

Open Sans Regular
Open Sans Semibold
Open Sans Bold
PT Serif Regular

45
°

utgörs av ett antal grundläggande

PT Serif Bold

45-gradiga vinkeln ihop med färgerna är en
förlängning av studentkårens skotskrutiga
mönster och ska ses som ett verktyg som
uppmanar och ger utrymme för stor variation.
Se exempel på följande sidor.

Lägg färgerna i 70-75 % transparens och
Multiply för att bäst efterlikna
mönster.

Chalmers Studentkår
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6.2

Grafiskt manér
Trycksaker

Se exempel på typografi och användning
färgerna som bakgrund, för utvalda delar av
text såsom citat och i illustrationer. Variera
bilder i den mån det går från utfallande till

13
20

Använd obestruket eller mattbestruket

12
20

beskurna.

St
ud
en
tk
al
en
de
rn

av färger i trycksaksproduktion. Använd

papper för trycksaker. Använd helvitt och

“Cium ut lacitib usaperchic
torehentius, quasim eosapit eum
eosseque ped quis corro quas
ipsae voluptatibus conse volupta
turibusda”

Cium ut lacitib usaperchic
tore conesti hentius

Namn Efternamn

Quasim eosapit eum eosseque ped quis corro
quas ipsae.
Cium ut lacitib usaperchic torehentius, quasim eosapit eum
eosseque ped quis corro quas ipsae voluptatibus conse volupta
turibusda quuntio repellam fugitati dolo de pa nam volo et ipis
et ad qui delitam, aut ipsuntibea est ipitaquatem aut eturio.
Nequiant ad qui qui dolorumquis aut voluptatae verferi atendae ctescid elibusd antius.
As debitatur? Pa nis unt volupid mintoreprae. Ditemoditas
dolent optatur, aceaqui aectincid elis ex eatquis disci beatesto
beaqui to modit optat quae es commodPa dic te rereriae aut
que atempor rovidelit untium aut que eni aut odia doloremodi
archili cipsundae laboratur sim aut quatia dollitia sit laborem
nonsendit hillaccus explabore cullita verestem. Nis aspis nostrum cus ea venihilibus simil estrum nonsect emolupta doluptae mi, conem dolorernam fugiaes siminve ndusdae pudant
quam, inihit, aut faccus dent.
Nobitiant eossimi numqui se pratquidel estemporiam et hicipsamet ament erferissus enimusam, nis imolupta venis doluptat
repernamus, ute ped molor anda denditatio blabore vel ipsum
sit fuga. Et vere sitis andaeca esciusdae vernate molore, nus
ipient landis alis suscitio tem hit, utat quas aribus, cusandis
aliquo endebis verio molorporat quas maionsequat.

Oluptatibus conse volupta turibusda.
      
Neque est earupient hiliasp eruptionse iminim
santi aut aliquam eos rem
Volendaest et vendae nostiost volorer natem.
Haribus, tem qui abo.
Aqui nesti dolupta conesti doloris di aut ad quo
excerisi ipis periossimint licae apit mosapid
most, seque dipsunt.

helst ej naturvitt papper då detta påverkar
färgerna negativt.
Cium ut lacitib usaperchic torehentius,
quasim eosapit eum eosseque ped quis corro
quas ipsae voluptatibus conse volupta turibusda quuntio repellam fugitati dolo de pa
nam volo et ipis et ad qui delitam.

As debitatur? Pa nis unt volupid mintoreprae.
Ditemoditas dolent optatur, aceaqui aectincid
elis ex eatquis disci beatesto beaqui to modit
optat quae es commodPa dic te rereriae aut que
atempor rovidelit untium aut que eni aut odia
doloremodi archili cipsundae laboratur sim aut
quatia dollitia sit laborem nonsendit hillaccus
explabore cullita verestem. Nobitiant eossimi
numqui se pratquidel estemporiam et hicipsamet ament erferissus enimusam, nis imolupta
venis doluptat repernamus, ute ped molor anda
denditatio sit fuga.

Cium ut lacitib usaperchic torehentius, quasim eosapit eum
eosseque ped quis corro quas ipsae voluptatibus conse volupta turibusda quuntio repellam fugitati dolo de pa nam volo
et ipis et ad qui delitam, aut ipsuntibea est ipitaquatem aut
eturio. Nequiant ad qui qui dolorumquis aut voluptatae verferi
atendae ctescid elibusd antius.
As debitatur? Pa nis unt volupid mintoreprae. Ditemoditas dolent optatur, aceaqui aectincid elis ex eatquis disci
beatesto beaqui to modit optat quae es commodPa dic te
rereriae aut que atempor rovidelit untium aut que eni aut odia
doloremodi archili cipsundae laboratur sim aut quatia dollitia
sit laborem nonsendit hillaccus explabore cullita verestem.
Nis aspis nostrum cus ea venihilibus simil estrum nonsect
emolupta doluptae mi, conem dolorernam fugiaes siminve
ndusdae pudant quam, inihit, aut faccus dent.

cipsundae laboratur sim aut quatia dollitia sit
laborem nonsendit hillaccus explabore cullita
verestem. Nis aspis nostrum cus ea venihilibus
simil estrum nonsect emolupta doluptae mi,
conem dolorernam fugiaes siminve ndusdae
pudant quam, inihit, aut faccus dent.
Nobitiant eossimi numqui se pratquidel estemporiam et hicipsamet ament erferissus enimusam, nis imolupta venis doluptat repernamus, ute ped molor anda denditatio blabore vel
ipsum sit fuga. Et vere sitis andaeca esciusdae vernate molore,
nus ipient landis alis suscitio tem hit, utat quas aribus, cusandis aliquo endebis verio molorporat quas maionsequat.
Simus aliatio. Nam aped ex et ea vercias rersperis estrum qui
ut aliquodicia sitio consecat deritas et aut ped quam, ipsus derum facimus aspisquia quis earit, ut eosam, si num et
velesequi doloresequeHitiam es eum velit elic temporum dit
dolupid.

Cium ut lacitib usaperchic torehentius
Aliti beatur anto que archicabo.
Et la dem.

Aliti beatur anto que archicabo. Et la dem.Olor aut venis
nitatia spelese quatur sam aciam v
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Cium ut lacitib usaperchic torehentius, quasim eosapit eum
eosseque ped quis corro quas ipsae voluptatibus conse volupta turibusda quuntio repellam fugitati dolo de pa nam volo
et ipis et ad qui delitam, aut ipsuntibea est ipitaquatem aut
eturio. Nequiant ad qui qui dolorumquis aut voluptatae verferi
atendae ctescid elibusd antius.
As debitatur? Pa nis unt volupid mintoreprae. Ditemoditas
dolent optatur, aceaqui aectincid elis ex eatquis disci beatesto
beaqui to modit optat quae es commodPa dic te rereriae aut
que atempor rovidelit untium aut que eni aut odia doloremodi
archili.

“Cium ut lacitib usaperchic
torehentius, quasim eosapit
eum eosseque ped quis corro
quas ipsae voluptatibus conse
volupta turibusda quuntio
repellam fugitati dolo de pa
nam volo et ipis et ad qui.”

“Cium ut lacitib usaperchic
torehentius, quasim eosapit
eum eosseque ped quis corro
quas ipsae voluptatibus conse
volupta turibusda quuntio
repellam fugitati dolo de pa
nam volo et ipis et ad qui.”

Quasim eosapit eum eosseque ped quis corro quas ipsae voluptatibus conse volupta turibusda quuntio repellam fugitati
dolo de pa nam volo et ipis et ad qui delitam, aut ipsuntibea
est ipitaquatem aut eturio. Nequiant ad qui qui dolorumquis
aut voluptatae verferi atendae ctescid elibusd antius.
As debitatur? Pa nis unt volupid mintoreprae. Ditemoditas
dolent optatur, aceaqui aectincid elis ex eatquis disci beatesto beaqui to modit optat quae es commodPa dic te rereriae
aut que atempor rovidelit untium aut que eni aut odia doloremodi archili cipsundae laboratur sim aut quatia dollitia
sit laborem nonsendit hillaccus explabore cullita verestem.
Nis aspis nostrum cus ea venihilibus simil estrum nonsect
emolupta doluptae mi, conem dolorernam fugiaes siminve
ndusdae pudant quam, inihit, aut faccus dent.
Nobitiant eossimi numqui se pratquidel estemporiam et
hicipsamet ament erferissus enimusam, nis imolupta venis
doluptat repernamus, ute ped molor anda denditatio blabore
vel ipsum sit fuga. Et vere sitis andaeca esciusdae vernate
molore, nus ipient landis alis suscitio tem hit, utat quas aribus, cusandis aliquo endebis verio molorporat quas maionsequat. Nonsequi apicia sam, nihicie.
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Bring Photo- and Chalmers ID
Cash is King
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Soran Ismail, känd från bl.a. tv-programmen
Parlamentet och Extra! Extra! samt sommarens
Sunny Stand-up har gjort den intellektuella
och mästerliga igenkänningskomiken om
svenskens reaktioner i olika situationer till sitt
signum.
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med färgfält och text.
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använda bilder och illustrationer i balans

Pu
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Open Sans som grafiskt element. Försök att

Kall och Tråkig Höst?
Nej då! Kom och
värm dig i Gasquen
under pubrundan.
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Använd rubriker och texter i typsnittet

M
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45-gradig vinkel i layout, eller både och.

P

utrymme för. Använd antingen färger eller
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Använd det grafiska manéret som det finns

Grafiskt manér
Affischer

å
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6.3

Som enklare lösning kan fri layout användas
ihop med mönsterversionen av logotypen
(se kapitel 3.8) i nedre högra hörnet.

Chalmers Studentkår Manual för grafisk profil

24

6.4

Grafiskt manér
Webb

På webben används typsnitten anpassade
i storlek för bästa visning på skärm och
mobila enheter. Färgerna används för att
förtydliga olika delar och element i innehållet.
Använd med fördel illustrationer i studentkårens färger på webben. Balansera färger
så att inte någon specifik nyans dominerar
för mycket.
Om standardtypsnitt behöver användas
rekomenderas Arial.
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6.5

Grafiskt manér
Digitala presentationer

Se exempel på färg- och typsnittsanvändning i digitala presentationer. Lägg vit text
på färgad bakgrund som kapitelindelning
och för att variera innehållet. Försök variera
färger så att inte någon specifik nyans
dominerar för mycket.
Håll layouten tydlig och enkel. Använd bilder
som bakgrund i den mån det går, och försök
undvika att använda för många bilder på
samma sida.

Om standardtypsnitt behöver användas
rekomenderas Arial.
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6.6

Grafiskt manér
Korrespondens

Använd de mallar som finns framtagna för
visitkort, brevpapper och kuvert.

Kommittén för fantastiskt
långa namn på kommittéer
www.chs.chalmers.se

Namn Efternamn
Titel

Namn Efternamn
Titel

namn.efternamn@chs.chalmers.se

namn.efternamn@chs.chalmers.se

Tel +46 (0) 31 772 39 61
Fax +46 (0) 31 772 39 66

Tel +46 (0) 31 772 39 61
Fax +46 (0) 31 772 39 66

Teknologgården 2
SE-412 58 GÖTEBORG
Sweden

Teknologgården 2
SE-412 58 GÖTEBORG
Sweden

www.chs.chalmers.se

www.chs.chalmers.se

Kära mottagare,
Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade
ännu icke blivit öppnad för allmänheten, och rabatterna voro ej uppgrävda;
snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo
just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare
saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd;
syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarna bjödo
ännu kärleksﬁlter i sina obrustna knoppar åt boﬁnkarna, som börjat bygga
sina lavklädda bon mellan stam och gren; ännu hade ingen mänskofot
trampat sandgångarna sedan sista vinterns snö gått bort, och därför levdes
ett obesvärat liv därinne av både djur och blommor. Gråsparvarna höllo på
att samla upp skräp, som de sedan gömde under takpannorna på navigationsskolans hus; de drogos om spillror av rakethylsor från sista höstfyrverkeriet, de plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på
Rosendal -- och allting sågo de! De hittade barège-lappar i bersåer och
kunde mellan stickorna på en bänkfot draga fram hårtappar efter hundar,
som icke slagits är sedan Joseﬁnadagen i fjol. Där var ett liv och ett kiv.
Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster;
de gingo genom rökarna från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden,
klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till Tyskans
branta tak, lekte med vimplarna på skeppsbrobåtarna, illuminerade i
fönstren på stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarna och tonade bort i ett
rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger. Och därifrån
kom vinden, och hon gjorde samma färd tillbaka genom Vaxholm, förbi
fästningen, förbi Sjötullen, utmed Siklaön, gick in bakom Hästholmen och
tittade på sommarnöjena; ut igen, fortsatte och kom in i Danviken, blev
skrämd och rusade av utmed södra stranden, kände lukten av kol, tjära och
trän, tornade mot Stadsgården, for uppför Mosebacke, in i trädgården och
slog emot en vägg. I detsamma öppnades väggen av en piga, som just rivit
bort klistringen på innanfönstren; ett förfärligt os av stekﬂott, ölskvättar,
granris och sågspån störtade ut och fördes långt bort av vinden, som nu,
medan köksan drog in den friska luften genom näsan, passade på att gripa
fönstervadden, som var beströdd med paljetter och berberisbär och törnrosblad, och började en ringdans utefter gångarna, i vilken snart gråsparvarna
och boﬁnkarna deltogo, då de sålunda sågo sina bosättningsbekymmer till
stor del undanröjda.
Teknologgården 2
SE-412 58 GÖTEBORG
Sweden

Teknologgården 2
SE-412 58 GÖTEBORG
Sweden
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ELSK
SIGNATUR
SIGNATUR
MED STOR SANNOLIKHET SER UT SOM DET
ÛR TÛNKT ÛVEN PË MOTTAGARENS SKÛRM OCH UT
SKRIFT  !NVÛND MELLANSLAG INTE TABBSTOPP EF
TERSOM DE INTE ALLTID FUNGERAR HOS MOTTAGAREN
3VENSKA MEDDELANDEN FLJS AV SVENSK SIGNATUR
???????????????????????????????????????????????????????
OCH ENGELSKA MEDDELANDEN KAN FLJAS AV ENG
. .
ELSK SIGNATUR

6.7

Grafiskt manér
E-post
4ITEL

Den som vill kan använda automatisk
signatur i sina e-brev. Signaturen ska då

Automatisk signatur i sina e-brev är att
följa denna mall.
rekommendera. Signaturen ska då
följa denna mall.

SV

Typsnittet som används i signaturen är

Courier eller
Courier
New. Dessa
typsnitt är
Typsnittet
som
används
i signaturen
har
fast
bokstavsbredd,
vilket
gör
att din
Open Sans, storlek: 10 punkter.
signatur med stor sannolikhet ser ut som

det är tänkt
på mottagarens
skärm
Namnet
är i även
versaler,
fetstil och
kårens
blåa
SomAnvänd
alternativ
till kårens
(ochfärg.
utskrift).
mellanslag,
inte blåa
färg
kan svart
användas.
färgkoder
tabbstopp,
eftersom
de inteSe
alltid
fungerar
nedan.
hos mottagaren. Svenska meddelanden
följs av svensk signatur och engelska med-

Titeln
är kursiv.
delanden kan följas av engelsk signatur.

För hjälp och tips med signaturen se:
http://chalmersstudentkar.se/
karens-grafiska-profil

Färgkoder:
R: 0
G: 172
B: 255

H: 00
E: AC
X: FF

EN

#HALMERS 3TUDENTKËR
\ TELEFON
  
Svart
version
4EKNOLOGGËRDEN 
\ MOBIL
   

 'TEBORG
\ FAX
   
???????????????????????????????????????????????????????
WWWCHSCHALMERSSE
\
E
POST
A av
CHSCHALMERSSE
.
.
Ditt val
hälsningsfras,
Ditt val av hälsningsfras,
???????????????????????????????????????????????????????
4ITEL
FÖRNAMN EFTERNAMN
FÖRNAMN EFTERNAMN
Titel    
Titel
#HALMERS 3TUDENTKËR
\ TELEFON
Ev. Kommitté/förening/nämnd/företag
Kommitté/förening/nämnd/företag
4EKNOLOGGËRDEN 
\ MOBIL
   
  'TEBORG
\ FAX
   
T: 031-772
39
XX
T: 031-772 39
XX
%XEMPEL\PË E
AUTOMATISK
SIGNATUR
I SVENSKA
E BREV
WWWCHSCHALMERSSE
POST
A CHSCHALMERSSE
Chalmers Studentkår
Chalmers Studentkår
%XEMPEL PË AUTOMATISK SIGNATUR I ENGELSKA E BREV
???????????????????????????????????????????????????????
www.chalmersstudentkar.se
www.chalmersstudentkar.se

Your choice of greeting,
Your choice???????????????????????????????????????????????????????
of greeting,
. .
%XEMPEL PË AUTOMATISK SIGNATUR I SVENSKA E BREV
NAME
SURNAME
NAME SURNAME
4ITEL
%XEMPEL PË AUTOMATISK
SIGNATUR
I ENGELSKA E BREV
Title
Title
Ev. Committee/society/company
Committee/society/company
#HALMERS 3TUDENT 5NION \ PHONE
    
4EKNOLOGGËRDEN 
\ MOBILE
    
T: 031-772 39 XX
T: 031-772 39 XX
3%   'TEBORG
\ FAX
    
???????????????????????????????????????????????????????
Chalmers Studentkår
Chalmers Studentkår
37%$%.
\
.
.
www.chalmersstudentkar.se
www.chalmersstudentkar.se
WWWCHSCHALMERSSE
\ E MAIL
A CHSCHALMERSSE
4ITEL
???????????????????????????????????????????????????????
#HALMERS 3TUDENT 5NION \ PHONE
    
4EKNOLOGGËRDEN 
\ MOBILE
    
3%   'TEBORG
\ FAX
    
37%$%.
\
WWWCHSCHALMERSSE
\ E MAIL
A CHSCHALMERSSE
???????????????????????????????????????????????????????

£n
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7

CHARM och Chalmers Företagsgrupp AB

Chalmers Arbetsmarknadsdagar – CHARM har sin egen grafiska profil.
CHARM och Charm-bron är ett registrerat varumärke. Varken namnet
CHARM eller märket, Charm-bron, får användas utan CHARM-kommittèns
eller kårstyrelsens uttryckliga medgivande. CHARM är en förkortning och
skrivs alltid med versaler.

Chalmers Studentkårs företagsgrupp (ABChSFG) är en del av kårorganisationen. Den har rätt att använda kårens namn och märke under förutsättning
att profilen följs och hänsyn tas till kårens goda namn och rykte.
Företag inom företagsgruppen som sedan tidigare använder Avancez-märket
och/eller studentkårens namn utan att följa Chalmers Studentkårs profil har
rätt att fortsätta göra så tills vidare. Företag inom företagsgruppen som av
kommersiella skäl har behov av egen profil får använda sådan. Nya profiler för
företag inom Chalmers Studentkårs företagsgrupp, där Avancez-märket eller
Chalmers Studentkårs namn förekommer, får inte tas fram utan samråd med
Chalmers Studentkår.
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8

Kontakt

Noëlle Madsen
Kommunikatör
031-772 39 61
noelle.madsen@chs.chalmers.se
www.chs.chalmers.se
Chalmers Studentkår
Teknologgården 2
412 58 Göteborg
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