Grafisk profil
  Republikanska föreningen

Uppdaterad 2016-10-04

Teckensnitt
Rubrikteckensnitt är Avenir Black (även kursiv)
Kortare brödtexter, ingresser mm kan skrivas i Avenir Book eller Avenir Light.
För enstaka ord, siffror mm kan andra rena och tydliga teckensnitt (som Arial)
användas.

För längre brödtexter används Garamond.

Logotyp
Logotypen ska användas i lila, svart eller inverterad (vit). Den ska normalt
placeras högst upp till höger i brev, protokoll och rapporter, och längst ned
till höger i infografiker och på bilder som publiceras i sociala medier.
För svartvita utskrifter ska den svarta logotypen användas.

Bilden i logotypen, den upp och nedvända kronan, får skäras ut och användas
för sig själv. När den används som bakgrundsbild bör den ha en viss grad av
genomskinlighet. Hela kronan behöver inte synas. När kronan används på det
här sättet får inga andra delar av logotypen (ramen, namnet) vara synliga.

Republikanska föreningen

Bilder
Bilder används oftast med en färgad platta framför. Det speglar hur bilder ser ut
på webbplatsen.

Det ska vara en tydlig kontrast mellan text och bakgrundsfärg. Vit text mot en
färgad bakgrund är att föredra, särskilt i digitalt material.

Färger
Vår primära profilfärg, som vi ska använda oftast, är lila. Den ljusröda färgen
används framför allt på webbplatsen. Färgerna kan även användas i nyanser.
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Annat att tänka på
Vårt visuella uttryck ska spegla vårt budskap. Det innebär att uttrycket ska vara
modernt, modigt och avskalat. Republikaner finns i alla samhällsgrupper. Vårt
uttryck får inte vara smalt eller avantgardistiskt.
Vi undviker färger, bilder och former som kan förknippas med politiska partier.
Symbolen för republik är aldrig riksdagen eller folkvalda utan medborgarna,
de röstande, engagerade människor. Vårt bildmaterial ska visa att alla sorters
människor är republikaner.
När det gäller kungahuset använder vi företrädesvis bilder på kungliga
symboler, inte på kungahusets medlemmar.

Föreningens namn ska inte förkortas. Lokalavdelningar skriver sitt namn utan
”i”, d v s ”Republikanska föreningen X-stad”.

Kontakta alltid kansliet
Vid frågor, kontakta kampanjombudsman Jonas Wikström på Republikanska
föreningens kansli, jonas.wikstrom@repf.se, 0709-38 55 36. Skicka alltid
egenproducerade original till kansliet för godkännande innan produktion.

