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Grafiska riktlinjer
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Exempel på samprofilering

Vadstena har inte bara 
En historia – utan många. Och 
vi skapar dem tillsammans. 
På följande sidor finns riktlinjer för hur du använder platsvarumärket 
i din egen marknadsföring. På så sätt bidrar du till att stärka platsen 
och skapa intresse, kunskap och nyfikenhet kring Vadstena. 
Om du har några frågor eller önskar den fullständiga grafiska 
manualen är du välkommen att kontakta marknadsavdelningen.
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Det går inte riktigt att ta på den. 
Men i Vadstena råder en alldeles särskild, nästan magisk atmosfär. Kanske 
är det den medeltida bebyggelsen, Vätterns närvaro, östgötaslättens vackra 
landskap eller invånarnas stolthet över sin plats som skapar den. Denna 
atmosfär som har förmågan att bringa lugn och stillhet och skapa energi 
och rörelse på samma gång. Att det här är en plats för både rekreation och 
inspiration har människor vetat i hundratals år. Vadstena har alltid varit en 
plats att förundras över, besöka, återkomma till, trivas och stanna i. 

Här finns också engagerade och kreativa människor och företag som 
inspireras av historien för att skapa framtiden. Och det gör man genom att 
utmana tron om hur allt ska vara, vända på perspektiven och våga testa 
nya, oväntade saker. För det intressanta uppstår i mötet mellan historia och 
framtid, gammalt och nytt. När vi vågar kombinera medeltidsslott med ny 
teknik och gamla berättelser med nya, kreativa idéer. 

Idag har vi konstutställningar, modiga företagare och opera på slottet. Imorgon 
kanske vi får se ett historiskt lajv i stadskärnan eller ett Creative Valley med 
nyskapande innovatörer. Vem vet. 

Det vi vet är att Vadstena inte bara har En historia – utan många. Och att vi 
skapar dem tillsammans. 

Brandstory – berättelsen om Vadstena

BRANDSTORY
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FÄRG

Vår primära färg är orange. Det är en harmonisk, energifylld, varm 
och välkomnande färg som består av rött och gult. Rött för själen och 
hjärtat i Vadstena och gult för ljuset och det kreativa skapandet.

Vitt och svart kan användas 
till bakgrunder, texter, grafiska 
element och profilprodukter.

Pantone:
144 C / 144 U

CMYK:
0 / 51 / 100 / 0
RGB: 
242 / 142 / 0
HEX:
#F28E00

CMYK:
0 / 0 / 0 / 0
RGB: 
255 / 255 / 255
HEX:
#FFFFFF

CMYK:
0 / 0 / 0 / 100
RGB: 
0 / 0 / 0
HEX:
#000000
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PLATSLOGOTYPEN
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Platslogotypen samlar vår värdefulla historia 
och inspirerar till att skapa framtidens kreativa 
historia. Känslan av liv och rörelse påminner 
om både växtkraft och dragningskraft och 
formationen visar att det är vi tillsammans 
som skapar möjligheterna.
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RIKTLINJER

FLIKEN
Fliken finns att ladda ner i verktygslådan. Den är enkel att använda 
och hantera. Vi använder i första hand varianten i orange färg. 
Den svarta och vita fliken används i undantagsfall, exempelvis i 
svartvitt tryck eller där det inte passar med orange.

FLER VARIANTER
Kontakta marknadsavdelningen om 
önskemål finns att använda en frilagd 
variant, eller varianten med positionen 
”en kreativ historia”.

FLIK
Fliken finns framtagen i en orange, svart samt vit variant. 
Den är enkel att använda och placeras från valfri ytterkant.

PLACERING
Placera fliken från över-, neder-, höger- 
eller vänsterkant enligt exemplet.

MINSTA STORLEK
Den absolut minsta storleken på fliken:
Tryck: 20 mm
Digital: 100 px
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EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING

Exempel på placering av fliken på bild.

I första hand används vår flik i orange färg. Den 
placeras från över-, neder, höger- eller vänster kant. 

Den vita och svarta fliken används enbart i undantagsfall, 
exempelvis i en svartvit annons eller folder.
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TEXTER

Dessa texter beskriver vad vi lyfter fram när vi berättar 
om Vadstena på en övergripande nivå och kan användas 
i marknadsföringen.

Den kortare varianten av vår brandstory kan användas i 
marknadsföringen av Vadstena.

Naturen är varierande och påtagligt nära, här finns Omberg, Tåkern, den 
vackra bördiga Östgötaslätten och så Vättern. 
Här går invånarna bokstavligen i morgonrocken ned till stranden för ett 
morgondopp – året om och mitt i stan finns både sandstrand och gästhamn. 

Här befinner du dig mitt i historien, bland slott, borggårdar, kloster och 
medeltida byggnader. Den pittoreska och mysiga stadskärnan med 
kullerstensgator och gamla bevarade trähus är charmig, äkta och levande. 
Här möts handlare, invånare, pilgrimer, turister, företagare och nunnor. Våra 
vackra omgivningar fascinerar och skapar en unik miljö och atmosfär. 

Alla som någon gång varit i Vadstena vittnar om den speciella, nästan 
magiska atmosfär som finns i staden. Här råder ett särskilt lugn som ger plats 
för återhämtning och rekreation. Vadstena är ett av världens pilgrimsmål och 
hit kommer folk från hela världen för att vandra, besöka Klosterkyrkan eller 
bara för att finna lugn och ro i våra vackra miljöer. Och det finns det gott om. 
Inte konstigt att man mår bra av att vistas här. 

Vår historia är en stor källa till kreativitet och inspiration. Här arrangeras 
events, aktiviteter och upplevelser med våra fantastiska omgivningar 
som scen. Här finns eldsjälar som skapar framtidens historia i form av 
utställningar och scenkonst. Imorgon kanske vi får se ett Escape Room i 
gamla hospitalet. 

Det går inte riktigt att ta på den.
Men i Vadstena råder en alldeles särskild, nästan magisk 
atmosfär. Kanske är det den medeltida bebyggelsen, 
Vätterns närvaro, östgötaslättens vackra landskap eller 
invånarnas stolthet över sin plats som skapar den. Här 
finns engagerade och kreativa människor som inspireras 
av historien för att skapa framtiden. Och det gör man 
genom att vända på perspektiven, utmana tron om hur 
allt ska vara och våga testa nya, oväntade saker.
 
Vadstena har inte bara En historia – utan många. 
Och vi skapar dem tillsammans.
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Samprofilering
På följande sida visas ett antal exempel på hur platslogotypen 

används tillsammans med egna varumärken och grafiska profiler. 
Exemplen  innehåller skissbilder och texter för att illustrera 

placering och hantering av platslogotypen.
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Lorem ipsum 
dolorsit amet
Aboratius estint hil mi sapicia 
siminveni inctaquam iliquame

www.foretaget.se
EGEN
LOGOTYP

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
consequibusti

www.foretaget.se

EGEN
LOGOTYP

Här visas några exempel på hur fliken kan användas på olika 
sätt tillsammans med den egna grafiska profilen som grund. 
Exemplen innehåller skissbilder och texter för att illustrera 
placering och hantering av fliken.

EXEMPEL PÅ SAMPROFILERING

LOREM ISPUM

EGEN
LOGOTYP

Lorem ipsum dolor 
sit consequibusti
Ximus sa dolorem. Ibus volorem eostiament 
optisUptatquiamet perrumquia ped quo imus 
quameniende veniendis expellici ditatium 
nisqui qui vollupt atasitios lorem lipsum del.

www.foretaget.se

EGEN
LOGOTYP

www.foretaget.se
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