IDENTITETSGUIDE
En guide om vårt varumärke
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VÅR GRAFISKA IDENTITET
En identitetsguide enar vår interna syn på Classic Living samt vårt utåtriktade uttryck.
Vår reklam och marknadsföring blir homogen och intrycket blir trovärdigt och starkt.
Guiden ger dig en förståelse om vad Classic Livings varumärke går ut på, vilket skapar
en trygg känsla i hur vi för oss på marknaden. Du får också praktisk hjälp med hur du
själv kan producera diverse reklam- och kommunikationsmaterial.
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MÅLGRUPP
Classic Livings varumärke riktar sig framför allt till två målgrupper. Det är för
dessa som vi sätter stilen, tonaliteten och argumenten. För att fånga
målgrupperna på bästa sätt har vi tagit fram två personas.
Bengt, 64

Tom, 51

Bengt har alltid arbetat mycket. Som nybliven pensionär vill ha nu skörda frukten av sitt arbete tillsammans
med sin fru Maria. Bengt och Maria är aktiva och sociala människor. Bengt är medlem i ordenssällskapet Odd
Fellow och både han och hans fru älskar golf, segling och sociala sammankomster. Under hela sitt liv har de
rest och sett världen, men nu letar de efter ett permanent andra hem, där de kan få tid för sina intressen.

För 18 år sedan startade Tom och två gamla studiekamrater ett spelbolag på internet. Affärerna går strålande och
de tre kompanjonerna har gott om pengar. Toms två barn har nyligen flyttat hemifrån för studier och arbete och
Tom har sedan ett par år en flickvän, Karin 36. Tom är på en plats i livet då han inte behöver arbeta lika mycket
på kontoret i Stockholm utan kan sköta större delen av sitt arbete hemifrån. Han behöver dessutom inte längre ta
lika stor hänsyn till sina barns liv och har därför bestämt sig för att köpa ett andra hem, ett steg som känns naturligt för honom. Han behåller lägenheten i centrala Stockholm, för att kunna röra sig fritt mellan sina olika hem.

Pensionerad finansrådgivare

För att göra livet enklare har de sålt sin stora villa utanför Örgryte. För att ha nära till sina barn och barnbarn
har de köpt en etagevåning i stan. Nu är de ute efter ett hem där de kan spendera vintrarna men även bjuda
ner barnen och barnbarnen på somrarna. De vill även ha en plats där de blir en del av en gemenskap, där
de får nya vänner och där det finns en stor social scen. Samtidigt vill de ha det så enkelt och behagligt som
möjligt. De har fått nog av att klippa gräsmattor, rensa stuprännor och renovera. När de är i sitt nya hem ska
livet vara så bekymmersfritt och behagligt som möjligt.
Bengt och Maria är ute efter:
•
ett behagligt och bekymmersfritt liv
•
en avslappnad men aktiv livsstil
•
en gemenskap
•

ett bekvämt och inbjudande hem.

Egenföretagare

Det Tom och Karin är ute efter nu är en plats som kan bli deras första gemensamma hem. En plats för bara dem.
Men även en plats där han kan möta likasinnade: framgångsrika människor med liknande värderingar och fritidsintressen. Han vill inte till ett pensionärsreservat utan en plats där han kan leva det goda livet samtidigt som han
kan sköta sitt arbete, träffa nya likasinnade människor och nätverka, spela golf, segla och träna.
Tom och Karin är ute efter:
•
ett första gemensamt hem
•
ett enklare liv med färre måsten
•
en plats där jobb och fritid smälter samman
•
en community-känsla
•
det där lilla extra som sätter guldkant på vardagen.
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MORE
THAN
HOME
VÅRT HUVUDBUDSKAP
Vårt huvudbudskap är vårt löfte till målgruppen. Det beskriver vad målgruppen
kan förvänta sig av oss: tjänster, service och en samhörighet som ger dem mycket
mer än bara ett hem.

VÅR KÄRNTEXT
Kärntexten är en förklarande fortsättning på huvudbudskapet. Om du är i behov av
att förmedla vad Classic Living handlar om i text är denna en bra utgångspunkt. Den
förmedlar alla de viktiga delarna samtidigt som den utåtriktad och säljande.

At Classic Living we offer you more than
a house and more than a home. When
you buy a property from us, you become
a member of an exclusive group of
people to whom we provide a full
package of amenities and services that
allow you to have a more comfortable,
relaxing and fulfilling way of life.
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LOGOTYP
Vår logotyp är vårt ansikte utåt. Den har en modern och digital känsla. Den utstrålar
exklusivitet och genom sina raka linjer och enkla utformning är den lätt att applicera på
alla former av enheter. Logotypen har dock vissa riktlinjer som man bör förhålla sig till:
•
•
•
•

Logotypen får placeras liggandes eller ståendes.
Logotypen bör alltid användas i antingen beige eller blå (se sida 12).
Logotypen får användas i svart eller vit om trycket kräver detta.
Det är ok att plocka ut symbolen och endast använda den (se nästa sida).
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LOGOTYP - SYMBOL
Symbolen i vår logotyp kan användas utan namnet. Detta fungerar väl framför allt i de
fall då hela logotypen inte får plats, exempelvis som en app-symbol eller i sociala medier, eller när vi vill skapa en mer exklusiv känsla på exempelvis kläder och merchandise.
Tänk dock på att inte vrida eller förvränga symbolen.
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LOGOTYPENS FRIZON
För att logotypen ska komma till sin fulla rätt, används en så kallad frizon.
Frizonen ska alltid finnas för att skapa tydlighet och fritt rum på alla sidor om logotypen.
Frizonen består av logotypens bokstav G. Innanför detta område får inga
element och ingen text placeras.
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LOGOTYPENS PLACERING
Vår logotyp ska i första hand placeras centrerat i nedre kant. Om detta inte fungerar, kan
logotypen placeras i högra nedre hörnet eller centrerat i högerkant. Se exempel ovan.
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MÖRKBLÅ

Den mörkblå färgen utstrålar
exklusivitet och självsäkerhet.
Den är tidlös och har en
seriositet över sig.

TURKOS
För att skapa kontrast mot den
mörkblå färgen använder vi en
turkos färg som får symbolisera
paradiset och lugnet.

BEIGE
Den beigea färgen är en matt och
nedtonad färg som ska skapa en
jordnära känsla. Färgen är varm och
har en känsla av champagne i sig.

PANTONE: 539 C
CMYK: 100, 65, 22, 80
HEX: #001930

PANTONE: 2225 C
CMYK: 50,0,18,0
HEX: #80cbda

PANTONE: 4755C
CMYK: 3, 16, 20, 9
HEX: #e6cabd

FÄRGER
Vårt varumärke har tre färger för att skapa en känsla av exklusivitet.
Dessa färger bör alltid användas i rätt färgkoder för igenkänning.
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KEPLER STD BOLD - RUBRIKER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789@!?£#%&/

TYPSNITT
Vi vill fånga en känsla av exklusivitet och använder två typsnitt som förmedlar detta
och som har en bra kontrast till varandra.
KEPLER STD
Kepler är ett Seriff-typsnitt som tack vara sina runda, men samtidigt vassa former
skapar en modern och klassisk känsla med manliga drag. För att möta vår målgrupp används Kepler i Bold (Fet). Kepler används främst i rubriker och brödtext
som överskrider 200 ord.
ACUMIN PRO CONDENSED
Det här San Seriff-typsnittet är stadigt och är känt för sina raka och tydliga linjer.
Ståtligheten i typsnittet passar bra ihop med vårt varumärke. Acumin Pro Condensed används främst i underrubriker, ingresser och kortare textstycken. Det är vårt
huvudtypsnitt på webben.

ACUMIN PRO CONDENSED - BRÖD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789@!?£#%&/
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TEXTBOX
Opacitet 90%
Rektangel

GRAFISKA ELEMENT
Vårt viktigaste grafiska element är den mörkblå textboxen. Boxen är alltid rektangulär.
Om den placeras på bild ska den vara i 90 % opacitet. På den här boxen kan logotyp och
text placeras, men inga andra element. Elementet är avskalat och passar bra att använda
i både print och digitalt.
För att skapa personlighet till vårt varumärke har vi även tagit fram ett mönster.
Detta mönster är inspirerat av blommor från Spanien. Mönstret bör inte användas
på reklammaterial utan passar bättre på till exempel kläder och merchandise.
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BILDMANÉR
När vi använder bilder fokuserar vi på livsstilen som Classic Living erbjuder. Vi vill vi visa
på en känsla snarare än en produkt och har därför har vi upplevelsen i centrum. För att
skapa rätt känsla använder vi gärna människor som vi fångar i ett ögonblick mitt i livet.
För att alltid ha samma känsla i bilderna använder vi ett varmt filter och rena miljöer.
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APPLIKATION
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APPLIKATION
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APPLIKATION
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APPLIKATION
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APPLIKATION

Vid frågor kring identitetsguiden kontakta oss
+ 46 (0) 708 76 93 45 | classiclivingcl.com

