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INLEDNING
Inledning
För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför KTV på ett så
likartat sätt som möjligt. En samordnad grafisk design underlättar också marknadsföringen för de som arbetar med KTV och stärker vårt varumärke.
Den kommunikativa plattformen och den grafiska profilen bör ligga till grund för allt kommunikationsmaterial som tas fram för KTV. Tillsammans ska de användas vid upphandlingar av grafisk form och reklam. Som separat dokument utgör den kommunikativa
plattformen också ett underlag för beställningar av PR-tjänster och kan tjäna som guide
eller inspirationskälla för alla som arbetar med att kommunicera och marknadsföra
KTV.

DET SKA SYNAS ATT DET ÄR VI
Den grafiska profilen är en central del av KTVs identitet. Den styr hur vi väljer att visa
upp oss i olika sammanhang, i allt från rekryteringsbroschyrer till hur man placerar
logotypen i annonser. En enhetlig grafisk profil förstärker vår identitet och vår kommunikation ska alltid följa profilen. Syftet med profilprogrammet är att samla och presentera
tydliga riktlinjer för hur det grafiska materialet ska utformas.
Den kvadratiska formen med sina rundade hörn är KTVs främsta identitetsskapare och
måste användas enligt anvisningarna i denna manual. Likaså färger, typsnitt och papperstyper mm.
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logotyp
Logotypen är det viktigaste visuella kännetecknet och ska användas i allt gemensamt
material. Den får användas i två versioner i färg (blå och beige) och svart/vit.
Logotypen ska alltid framträda klart och bör inte användas intill konkurrerande symboler, logotyper eller liknande, detta för att tydliggöra KTV som avsändare av materialet.
Vid användning av externa logotyper i material ska dessa alltid vara mindre än KTVs
logotyp. Logotypen är unik och får inte ändras annat än i storlek. Använd därför alltid
färdiga original av logotypen vid tryckning eller annan reproducering. Logotypen får ej
tillverkas på egen hand.
Logotypen i färg ska alltid användas som förstahandsval. Vid produktioner med enfärgstryck ska den svarta varianten användas och mot färgad botten eller mörka bilder ska
den beige logotypen användas som förstahandsval, annars den vita.
Logotypens blå färg:
C=100 M=80 Y=0 K=0 eller R=0 G=68 B=148
PMS = 288 C
Logotypens beige färg:
C=0 M=13 Y=36 K=30 eller R=195 G=176 B=140
PMS = 7502 C
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logotyp
placering och storlek
Minimistorleken på logotypen får ej understiga 15 mm i bredd. Någon maxstorlek för
logotypen finns ej. Det viktiga är att hela logotypen syns så att man får ett helheltsgrepp över hur den ser ut.

Logotyp tillsammans med annan information
En frizon ska finnas mellan logotypen och all annan information. Dessa riktlinjer gäller
för placering av adressuppgifter och texter mm i anslutning till logotypen. Mer om
frizonen hittar du nedan.

frizon
För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en frizon.
De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon.

Frizonen mäts ut med hjälp av det stora K:et i
undertexten ”KÖPINGS” i logotypen.
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logotyp
felaktig användning av logotyp
Nedan hittar du exempel som är ämnade att underlätta användningen av logotypen på
rätt sätt. Detta för att säkerställa tydlighet i Köpings Kabel-TVs kommunikation.

Använd aldrig symbol utan text, eller
texten utan symbol.

Förvräng aldrig den ursprungliga
formen på logotypen.

Ändra aldrig på placeringarna av
symbol och text gentemot varandra.

Ändra aldrig logotypens färger och
använd aldrig genomskinlighet.
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grafiska element
Logotypen är vårt viktigaste igenkänningsmärke och talar om vilka vi är. Men
för att förstärka vår identitet ytterligare använder vi grafiska element.

linjekvadrater
Den kvadratiska formen med rundade hörn är ett av KTVs starkaste grafiska elemet.
Dessa symboler får endast användas i vitt. Symbolerna får ej ligga överlappade utan
måste ha en frizon emellan (undantag för överlappning är bilder och texter, se exempel på denna handboks omslag). Linjebredden ska vara hälften så många punkter som
bildlinjerna. Förekommer flera linjekvadrater tillsammans måste de alla ha samma
linjebredd. Placering av dessa linjekvadrater måste ske så att beskärning och bilder etc
ej ligger över de runda hörnen.

färgtoningar
En annan av KTVs designelement är den varma toningen som ofta återkommer. Toningen ska vara i KTV-beige och tonas över i vitt. Om logotyp ska finnas med i sammanhanget, måste logotypen sättas i den vita toningen (se omslag). Toningen får sättas i
alla riktningar och ska vara utfallande där möjlighet finns.

Rubriklinjer
För att bryta mellan överrubrik och annan information används en linje med ett kvadratist avslut. Dessa ska vara tonade i KTVs beige (se under rubriken på denna sida).
Rubriklinjen ska ha samma linjebredd som bildlinjerna.
Exempel på dessa grafiska elements placeringar ser du på nästa sida.
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grafiska element
Fel:
De vita kvadratiska
linjerna har samma
linjebredd som bilden, dessutom ligger
skärningen i de runda
hörnen. KTVs logotyp
ligger inte placerad
i den ljusa delen av
toningen.

Rätt:
De vita kvadratiska
linjerna har hälften så
bred linjebredd som
bilden, Inga runda hörn
är beskurna och KTVs
logotyp ligger i den
ljusa delen av toningen.
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bilder
För att skapa en enhetlig och tydlig profil har KTV dessutom tagit fram en bild-identitet.
Även här handlar det om att stärka företagets igenkänning och identitet. Bilderna ska
omges av en blå linje, denna linje ska aldrig göras grövre än vad som ser naturligt ut
och måste anpassas efter bildtryckets storlek, passande linjebredder nämns nedan.
Linjebredden på bilderna ska ha samma linjebredd som textrutornas linje (se nästa
sida). Bilder får i vissa fall skuggas, men inga andra effekter är tillåtna. Självklart ska
bilderna hållas kvadratiska. Nedan ses några exempel på placerade bilder.
När alla tre bilderna används tillsammans ska de alltid ligga i samma följd som nedan,
dvs TV - BREDBAND - TELEFONI. Hela bilderna ska alltid vara synlig och inga textblock
eller annat får ligga över dessa.

Bildens	Passande
storlek:
linjebredd:

Rundning,
hörn:

<5 cm		

1,5 pkt

5-10 cm

1,5-2 pkt

2-4 mm

10-20 cm

2-3 pkt

4-6 mm
6-10 mm

Vid större bildformat Kontakta marknadsavdelningen.
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texter och rutor
Textrutor
För att lyfta fram texter i trycksaker och övrigt material använder sig KTV av textrutor.
Dessa textrutor ska vara vita och även de ha rundade hörn samt en blå linje som inramning. Dessa ska ha samma linjebredd som bilderna (se lämplig tabell på föregående
sida). Ingen skuggning eller andra effekter får tillämpas på dessa textrutor.

friliggande texter
Texter måste inte ligga i textblock, men det är viktigt att texterna syns ordentligt och
att budskapet är tydligt.

Köpings Kabel-TV ab
Stora Gatan 1 • Box 13 • 731 21 Köping
Tel vx 0221-250 45 • Fax 0221-153 34

intresseanmälan

www.koping.net

ja, tack!

ansluT dig Till framTiden, redan idag!

jag är intresserad av:
Kabel-TV

Köpings Kabel-TV AB vänder sig just nu till villaägare i Kungsör med erbjudande om anslutning till framtidens bredbandsnät. Upptäck fördelarna med att ansluta din fastighet till ett toppmodernt fibernät! Med
en fiberanslutning är din fastighets kommunikationsbehov säkrat för överskådlig framtid samtidigt som
attraktionsvärdet för din fastighet ökar vid en eventuell försäljning.

Bredband
IP-telefoni

mina uppgifter:

pris

gör din inTresseanmälan idag

Köpings Kabel-TV AB står sig väl i konkurrensen med övriga leverantörer av TV, bredband och telefoni. Bara genom att abonnera på vår telefonitjänst kan du spara drygt 1 100 kr/år i fasta
avgifter jämfört med ett traditionellt telefoniabonnemang. Anslutningsavgiften på 5 995 kr tål att jämföras vill vi lova! För ett
basutbud om ca 25 kanaler betalar du 140 kr/månad och för
bredband 150-290 kr/mån beroende på hastighet.

Vi bygger ut vårt nät i de områden med flest antal intresserade.
Vår strävan är att uppnå en anslutningsgrad på omkring 60% i
de områden vi bygger ut. Eftersom vi inte har resurser att bygga
ut i alla områden samtidigt kommer vi att börja i det område som
först uppnår en anslutningsgrad på 60%, d v s ”först till kvarn”.
En intresseanmälan är inte bindande på något vis.

KValiTeT

Fyll i talongen intresseanmälan som finns i bifogad mapp med
information om vårt utbud och skicka in den till Köpings Kabel-TV
AB senast den 7:e Juni 2010.

Vi har gjort ett medvetet val, och det är att satsa på kvalitet. Det
kostar oss lite mer men det har vi igen tack vare hög prestanda.
Vi sänder tv som passar alla, både vad gäller innehåll, men även
på vilket sätt man vill ta emot signalerna. Vi sänder vårt basutbud
både analogt och digitalt, vilket innebär att ingen digitalbox krävs
för att se basutbudet på ca 25 kanaler. För finsmakare erbjuder
vi givetvis den allra bästa kvaliteten i form av vanlig digital-tv samt
HDTV.

Namn:
Adress:
Postadress:

såhär gör du din inTresseanmälan

Mer information och priser hittar du på vår hemsida och i bifogat
material. Vid frågor kontakta Anette, Anna-Karin eller Maria i
kundtjänst, 0221-250 45.

personlig serVice
Vi finns där våra kunder finns! Det vi inte lyckas lösa per telefon,
löser vi med ett hembesök. För oss är det lika naturligt som att
solen går upp varje dag. Vår personal besitter hög kompetens
och har god lokalkännedom vilket borgar för att du som kund
skall få bästa möjliga service. När träffade du din tv, telefoni eller bredbandsleverantör senast? Oss kan du träffa dagligen i vår
kundtjänst.

E-post:
Tel:

intres

seanm

ja, tack!
intresser
jag är

älan

ej,
ras
Franke garen t
Motta r porto
betala

ad av:

Kabel-TV
Bredband

el-T
s Kab1
n
ing
Köp a gata

IP-telefoni

mina uppgifter

:

stor 13 Köp
box 21
731

V ab

ing

Namn:
Adress:
Postadres

s:

E-post:
Tel:

Canal+ max
449 kr/mån:

Canal+ total
299 kr/mån:

Canal+ Film
219 kr/mån:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Canal+ Hits
Canal+ Action
Canal+ Series
Canal+ Drama
Canal+ First
Canal+ FILM HD*
SF-kanalen
Canal+ Sport 1
Canal+ Sport 2
Canal+ Sport Extra
Canal+ Sport HD*
Canal+ Fotboll
Canal+ Hockey
Canal+ Extra 1
Canal+ Extra 2
Canal+ Extra 3
Canal+ Extra 4

Canal+ Hits
Canal+ Action
Canal+ Series
Canal+ Drama
Canal+ First
Canal+ FILM HD*
SF-kanalen
Canal+ Sport 1
Canal+ Sport 2
Canal+ Sport Extra
Canal+ Sport HD*

*HD-kanalerna kräver HD Digitalbox.

Canal+ Hits
Canal+ Action
Canal+ Series
Canal+ Drama
Canal+ First
SF-kanalen
Canal+ Film HD*

Canal+ Sport
259 kr/mån:
• Canal+ Sport 1
• Canal+ Sport 2
• Canal+ Sport Extra
• Canal+ Sport HD*

ViaSat
Sportpaketet
199 kr/mån:

ViaSat
premium
249 kr/mån:

ViaSat
premium + HD
289 kr/mån:

ViaSat
Filmpaketet
169 kr/mån:

ViaSat
Filmpaketet + HD
209 kr/mån:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Viasat Fotboll
Viasat Hockey
Viasat Motor
TV4 Sport

ViaSat Sportpaketet + HD
239 kr/mån:
•
•
•
•
•
•

Viasat Fotboll
Viasat Hockey
Viasat Motor
TV4 Sport
Viasat Sport HD*
Premier League HD*

*HD-kanalerna kräver HD Digitalbox.

Viasat Fotboll
Viasat Hockey
Viasat Motor
TV4 Sport
TV1000
TV1000 Action
TV1000 Family
TV1000 Family
TV1000 Classic
TV1000 Nordic
TV1000 Drama

Viasat Fotboll
Viasat Hockey
Viasat Motor
TV4 Sport
Viasat Sport HD*
Premier League HD*
TV1000
TV1000 Action
TV1000 Family
TV1000 Family
TV1000 Classic
TV1000 Nordic
TV1000 Drama
TV1000 HD*

*HD-kanalerna kräver HD Digitalbox.

TV1000
TV1000
TV1000
TV1000
TV1000
TV1000

Action
Family
Classic
Nordic
Drama

TV1000
TV1000
TV1000
TV1000
TV1000
TV1000
TV1000

Action
Family
Classic
Nordic
Drama
HD*

ViaSat Fotboll
169 kr/mån

ViaSat HoCkey
119 kr/mån

ViaSat motor
129 kr/mån

ViaSat golF
99 kr/mån

*HD-kanalerna kräver HD Digitalbox.
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typografi
Typsnitt
En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt och stilar bidrar till att göra den grafiska profilen tydligare. Vi skiljer på profiltypsnitt som används för all extern kommunikation, exempelvis trycksaker, annonser och utställningsmaterial och kontorstypsnitt
för intern och extern korrespondens i affärssystem och Microsoft Office-programmen.
Samt skärmtypsnitt anpassade för god läsbarhet på webb och skärmpresentationer.

EUROSTILE DEMI
• Eurostile Demi (KTVs blå i versaler) används i överrubriker.

Eurostile demi
• Eurostile Demi (KTVs beige i versaler) används i underrubriker.
Storleken på underrubriken ska vara 50% av överrubriken. Underrubriken måste
alltid vara minst 2 punkter större än mellanrubriker.

Eurostile Demi
• Eurostile Demi (KTVs blå i gemener) används i mellanrubriker. Storleken
på mellanrubriken ska vara 1 punkt större än brödtext.

Eurostile Medium – Eurostile Medium
• Eurostile Medium (KTVs blå eller svart, gemener) används i brödtext.

Kontors- och skärmtypsnitt
I brevmallar etc används Times New Roman i brödtext, Arial Fet 14 p i rubriker och Arial Fet 12 p i underrubriker. Dessa typsnitt
används även i andra typer av dokument där man inte har tillgång till Eurostile. Som skärmtypsnitt används Calibri.
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papper
scandia 2000, Lessebo Linné
KTV ska så genomgående som möjligt använda sig av det naturfärgade pappret Scandia 2000 Lessebo Linné. Pappret finns i många olika tjocklekar, men KTV använder sig
främst av 170, 130 och 100 g. Vid produktion av mappar, vykort och visitkort används
300 g. Tack vare den läsvänliga ytan passar Scandia 2000 naturfärgad till de flesta
typer av trycksaker med text och bild där man vill förmedla personlighet och tradition.

Pappersformat
Den kvadratiska formen är ett tydligt igenkännande för KTV, och ska alltid användas i
den mån det är möjligt.

undantag
Vid tryck av ofta uppdaterande eller tillfällig information, exempelvis i trapphus, får
”vanligt” vitt papper användas. Vid dessa tillfällen får även pappersformatet undantagas,
och vanliga format som A4 och A3 etc. får användas.
Fler undantag hittar du på kommande sidor, bland annat standardkuvert och brevmallar.
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TRYCKsaker
Korr- och visitkort
Korrkort
Det finns färdiga original till korrkorten som följer de riktlinjer som tas upp i denna
grafiska manual. Måttet på korrkorten ska hållas 105x148,5 mm (som är standardmått). Måste korrkorten förändras eller uppdateras skall det göras på den grund som
redan finns.

Visitkort
Även visitkorten har en klar layout för användning och följer även den de regler och
riktinjer för formgivning som nämns här. Visitkorten är ett av få undantag där den
kvadratiska formen inte är genomgående, detta har kompletterats med andra tydliga
grafiska element. Måste visitkorten förändras eller uppdateras skall det göras på den
grund som redan finns.

ULF KARLSSON
Tel direkt 0221-25716
Mobil 070-321 20 16
ulf.karlsson@it.koping.se

Marcus Bjelke
Tel direkt 0221-25714
Mobil 070-211 78 01
marcus.bjelke@it.koping.se

köpings kaBel-TV aB
Stora Gatan 1 • Box 13 • 731 21 Köping
Tel vx 0221-25045 • Fax 0221-15334
www.koping.net
Köpings Kabel-TV ab
Stora Gatan 1 • Box 13 • 731 21 Köping
Tel vx 0221-25045 • Fax 0221-15334
www.koping.net

KöpiNgS KAbeL-TV Ab
Stora Gatan 1 • Box 13 • 731 21 Köping
Tel vx 0221-25045 • Fax 0221-15334
www.koping.net
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trycksaker
kuvert - för speciella marknadsutskick
KTV använder sig av två olika kuvertformat, 155x155 mm och 220x220 mm som
trycks i tvåfärg. Det mindre kuvertet används vid utskick av mappar och generell information kring företaget. Det större formatet används vid utskick av mer personliga brev
inriktade till befintliga och potentiella kunder. Det finns en färdig grund för kuverten som
man alltid skall utgå ifrån. Dessa kuvert trycks i första hand på pappret Scandia 2000
Lessebo Linné. Vid tryck på vitt kuvert används en tonplatta från KTV-beige till ljusbeige.

standardkuvert - enklare utskick
Vid utskick av t ex fakturor används vanliga vita kuvert i storlekarna C5 och C4. Även
för dessa finns ett färdigt original som ska användas.

brevpapper - för marknadsutskick
Även på brevpappersutskicken finns en färdig mall. Denna är kvadratisk och håller måt�tet 210x210 mm, detta för att passa i det stora kuvertet. På dessa brevutskick finns
information om erbjudanden etc. Dessa brevpapper trycks på pappret Scandia 2000
Lessebo Linné.

informationsblad - generella
Vid produktion av mer avancerade informationsblad (utskick till nuvarande kunder och
potentiella kunder), används det kvadratiska formatet 145x145mm, detta för att få
plats i den lilla kundmappen som håller måttet 150x150mm. Informationen på dessa
informationsblad är mer generellt inriktad på de olika grenarna KTV kan erbjuda.
Exempel på de olika trycksakerna hittar du från sidan 16.
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trycksaker
minifolder
Det finns en speciellt framtagen minifolder med programpaket-information. Måttet på
denna är, i färdigvikt format, 80x80mm. Storleken är anpassad för att lätt kunna stoppas ner i en ficka. Grundmall finns för denna.

Vykort
Även här ska den kvadratiska formen hållas (145x145mm). På dessa vykort kan ex.
erbjudanden, intresseanmälan mm göras. Det finns en mall även för dessa.

servicelappar
För att underlätta kommunikationen mellan KTVs personal och kunder lämnas efter
besök en servicelapp. Dessa trycksaker trycks alltid i förlimmade block.

brevmallar
Internt inom KTV används en speciellt framtagen brevmall, som gör det enkelt att kunna
skriva ut på kontoret. Detta är för internt användande såsom fax, interna brev, externa
brev och meddelanden. Brevmallarna får printas på vanligt vitt standardpapper.

offertmappar
Vid ulämnande av offerter har en speciell mapp tagits fram. I denna mapp kan all nödvändig information samlas på ett professionellt sätt. I mapparna finns även stansning
för visitkort.
Exempel på de olika trycksakerna hittar du från sidan 16.
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exempel på trycksaker
exempel på intresseanmälan, servicelappar
och brevutskick

Frankeras ej,
Mottagaren
betalar portot

meddelande
Idag har vI varIt hos er med anlednIng av:

Arbete/service utfört.
Arbete/service kunde inte göras färdigt eftersom ingen var hemma.
Var vänlig kontakta oss på tfn 0221 – 250 45 för att boka en ny tid.

Köpings Kabel-TV ab

SVARSPOST
20277528
731 20 Köping
Köpings Kabel-TV ab
Stora Gatan 1 • Box 13 • 731 21 Köping
Tel vx 0221-25045 • Fax 0221-15334

www.koping.net

intresseanmälan

Köpings Kabel-TV AB vänder sig just nu till villaägare i Kungsör med erbjudande om anslutning till framtidens bredbandsnät. Upptäck fördelarna med att ansluta din fastighet till ett toppmodernt fibernät! Med
en fiberanslutning är din fastighets kommunikationsbehov säkrat för överskådlig framtid samtidigt som
attraktionsvärdet för din fastighet ökar vid en eventuell försäljning.

ja, tack!
jag är intresserad av:
Kabel-TV
Bredband
IP-telefoni

mina uppgifter:
Namn:
Adress:
Postadress:
E-post:
Tel:

ansluT dig Till framTiden, redan idag!

pris
Köpings Kabel-TV AB står sig väl i konkurrensen med övriga leverantörer av TV, bredband och telefoni. Bara genom att abonnera på vår telefonitjänst kan du spara drygt 1 100 kr/år i
fasta avgifter jämfört med ett traditionellt telefoniabonnemang.
Anslutningsavgiften på 5 995 kr tål att jämföras vill vi lova! För
ett basutbud om ca 25 kanaler betalar du 140 kr/månad och
för bredband 150-290 kr/mån beroende på hastighet.
KValiTeT
Vi har gjort ett medvetet val, och det är att satsa på kvalitet.
Det kostar oss lite mer men det har vi igen tack vare hög prestanda. Vi sänder tv som passar alla, både vad gäller innehåll,
men även på vilket sätt man vill ta emot signalerna. Vi sänder
vårt basutbud både analogt och digitalt, vilket innebär att ingen
digitalbox krävs för att se basutbudet på ca 25 kanaler. För
finsmakare erbjuder vi givetvis den allra bästa kvaliteten i form
av vanlig digital-tv samt HDTV.
personlig serVice
Vi finns där våra kunder finns! Det vi inte lyckas lösa per telefon,
löser vi med ett hembesök. För oss är det lika naturligt som att
solen går upp varje dag. Vår personal besitter hög kompetens
och har god lokalkännedom vilket borgar för att du som kund
skall få bästa möjliga service. När träffade du din tv, telefoni
eller bredbandsleverantör senast? Oss kan du träffa dagligen i
vår kundtjänst.

gör din inTresseanmälan idag
Vi bygger ut vårt nät i de områden med flest antal intresserade.
Vår strävan är att uppnå en anslutningsgrad på omkring 60%
i de områden vi bygger ut. Eftersom vi inte har resurser att
bygga ut i alla områden samtidigt kommer vi att börja i det område som först uppnår en anslutningsgrad på 60%, d v s ”först
till kvarn”. En intresseanmälan är inte bindande på något vis.
såhär gör du din inTresseanmälan
Fyll i talongen intresseanmälan som finns i bifogad mapp med
information om vårt utbud och skicka in den till Köpings KabelTV AB senast den 7:e Juni 2010.

Mer information och priser hittar du på vår hemsida och i bifogat material. Vid frågor kontakta Anette, Anna-Karin eller Maria i kundtjänst, 0221-250 45.
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exempel på trycksaker
Exempel på kuvert och offertmappar

B

Köpings Kabel-TV ab
Stora Gatan 1 • Box 13 • 731 21 Köping
Tel vx 0221-250 45 • Fax 0221-153 34
www.koping.net
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exempel på trycksaker
exempel på standardmaterial, såsom brev och
kuvert.
C5 kuvert liggande - med och utan fönster.
Enfärgstryck (KTV blå, PMS: 288 C)
BREV - Datum: 2010-11-18
1(1)

Köpings Kabel-TV ab
Box 13 • 731 21 Köping

Maria Eriksson
0221-250 44
maria.eriksson@it.koping.se

Hej Malin,
Tis alic to eum reperum illuptat eatatis debitas se num eum re sitius il imin conet expelle
ndionsectus a qui ditate nonet odia cullabo repellor simil eum lique con et vellest, unt accab
int mo volorem cullanimus dus re volute moluptatibea volore quosant de debitaecto tem
facearc hictotas debitatet, cuptatur aut voluptae eaque mincturem iunt est et prori utas
des illoritaquos aliquod ictur, iliatium si odis eic to to et liciure ndiandu ciiscius.
Uptatur, cone nos dollorest, sero entiat.
Pudignam untorum que pra que inctur, odit, qui to minum qui nonem dolupta doloreiciis
dolorrore praturi to quia di remo eum netur, odi aut ipiet ut quatendit, simus doluptatibus
min es est quamus sim aut ut quo cust eiunt harum sequo occum andias volectis et
esto et int eatatem atincimenim que nonsequid quae pro con nullum utem reheni sum
reperferume voloribus quam facero qui dolupis sectatiate opta dererum illores quodis
ullatur, sinullacea corem invendae velignatio blacepeliam, omnis sum dendaestor molore
nulpa volut dolendigent essi dolum con rerent rem sit volor am quidebitas quatque cus,
electur sim vollaute plabore consed magnam et ipisciet adit volorera aditis inus non esti
testibus dolorpo rerrorum excea sit, te elecepelent poriore necullandis dellaciatem fugiand
undist odipsum explaciis dolupic itiscius mo eiur suntiatur sime odic tem simpero vident,
conest, con comnis alic torepud igentem vel impore rerio. Hilignis nam quo inullo conet
omnisci dolenit at aped qui iusa

Köpings Kabel-TV ab
Box 13 • 731 21 Köping

Med Vänlig Hälsning
Köpings Kabel-TV AB
Maria Eriksson

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Box 13
Sveavägen 18
0221-250 25
0221-100 25
731 21 Köping				

Internet

Postgiro

Bankgiro

Org.nr

www.kbab.koping.se
info@kbab.koping.se

28 20 20 -7

811-2187

556014-9758

C4 kuvert liggande - utan fönster. Samma
tryckstorlek som C5. Enfärgstryck (KTV blå,
PMS 288 C)

C4 kuvert stående - med fönster.
Samma tryckstorlek som C5.
Enfärgstryck (KTV blå, PMS 288 C)
Köpings Kabel-TV ab
Box 13 • 731 21 Köping

Köpings Kabel-TV ab
Box 13 • 731 21 Köping
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exempel på trycksaker
exempel på folder och infoblad
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annonsering
Det viktiga är att annonsen ska kännas igen oavsett annonsens syfte. Annonser är ett område där det är näst intill omöjligt att sätta en generell standard eftersom en mängd aspekter gör att layouten skiftar mycket från gång
till annan. Se manualens generella regler för logotyp, typografi, färger och
grafiska element.

Bilder i annonser
Vid allmän annonsering ska alla tre bilderna användas och då i en viss följd - tv, bredband och sedan telefoni. Bilderna får placeras vågrätt och lodrätt.
När annonsering sker för endast en av Köpings Kabel-TV ABs inriktningar (tv, bredband
eller telefoni) ska endast den bild som hör till den kategorin användas. Vid produktion av
extremt små annonser kan bilder helt uteslutas.

Exempel på annonser hittar du på följande sida.
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annonsering
exempel på annonser

erbjudande
från KTV
Erbjudande KBAB´s hyresgäster:
Vid uppvisande av giltigt BoKort
får du 90 kr att ringa för
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åTerigen priserna

Stora Gatan 1, Köping
www.koping.net • 0221-25045

denna gång på ip-telefoni!
• Vi sänker samtalsavgifterna.
• Vi bjuder på anslutningen
(värde 125 kr).
• Teckna avtal på KBAB-dagen så
bjuder vi på en gratis telefon
(värde 350 kr).
Erbjudena gäller avtal som tecknas under september
månad 2010.

ERBJUDANDE FRÅN KTV
Vi flerdubblar internethastigheterna
och sänker priserna!
Aktuella priser och tjänster
hittar du på vår hemsida

www.koping.net

Stora Gatan 1, Köping
www.koping.net
0221-25045

Stående annonser

Stora Gatan 1, Köping
www.koping.net
0221-25045

Liggande annonser
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powerpoint presentation
För bildspel har mallar utarbetats som ska användas vid samtliga presentationer. Teckensnittet som ska användas är Calibri.

exempel på bildspel
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bildekor
Bildekorering är ett budskap som syns dygnet runt & året runt. Därför är det
viktigt att även fordonen omfattas av en konsekvent märkning.

exempel på bildekor
För att göra dekoren så effektfull som möjligt har KTV valt att ha sin dekor i
reflexvinyl.
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Profil & arbetskläder
Självklart ska logotypen användas på våra arbetskläder. Det ska synas att
det är vi när vi arbetar.

färger och placeringar
Mot mörka material ska logotypen vara beige och mot ljusa material ska logotypen vara
blå. Försök i den mån det är möjligt att matcha färger på kläder mot KTVs profilfärger.
Placeringarna ska vara detsamma på hela företagets pesonal.

de olika plaggen
KTV använder sig av flera olika klädesmodeller - arbetsbyxor och t-shirts till de som
arbetar praktiskt, kortare arbetsbyxor för varmare dagar, sweetshirts och jackor för
kallare dagar, t-shirts till de som arbetar mer informativt och skjortor som används vid
representation av företaget.

kepsar & mössor
KTV använder sig av svarta (med logotrycket i beige) eller beige (med logotrycket i blått)
kepsar och mössor. Trycket ska sitta frampå som bild på sidan 26 visar.

Tryckmetoder
Vid de allra flesta av KTVs klädtryck används en sk. värmetransfer (dessa tillhandahålls
av kundcenter). Värmetransfern finns i två olika mått - ett mindre, som är anpassat för
hjärttryck och ett större, som är anpassat för ex. tryck på arbetsbyxor mm. Vid tryck
på skjortor ska trycket i första hand broderas.
Exempel på olika klädtryck och dess placeringar hittar du på följande sida.
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exempel på klädtryck
exempel på placering på olika arbetskläder

www.koping.net

www.koping.net
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exempel på klädtryck
exempel på placering på kepsar, mössor &
huvjackor

www.koping.net
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Idrottskläder
Vid de tillfällen då KTV ska synas på idrottskläder finns särskilda regler.
Marknadsavdelningen ska godkänna logotypens placering och storlek innan
tryck.

färger
Mot mörka material ska logotypen vara beige och mot ljusa material ska logotypen vara
blå. Regler för hur logotypen får eller inte får användas kan du läsa om på sidorna 5-6.

Tryckstorlek
KTV tillhandahåller värmetransfern till denna typ av tryck i ett mindre och ett större
format. Vilken tryckstorlek som bör användas beror på typen av plagg.
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skyltar & dekaler
Manualens generella regler gäller. Se förslagen på denna sida som exempel
på hur profilen kan appliceras.

exempel på dekaler & skyltar

Det här huset är
anslutet till kabel-TV,
bredband och IP-telefoni.

Tillhör:

www.koping.net

Det här huset är anslutet till
kabel-TV, bredband och IP-telefoni.
www.koping.net • 0221-250 45
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övrigt marknadsmaterial
exempel på kasse, give-aways, musmatta & Rollup
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övrigt marknadsmaterial
exempel på tjänstelegitimation och programkort

Giltigt tom: 2015-01-01

TJÄNSTELEGITIMATION

FOTO

Namn: Namn Efternamn
Företag: Köpings Kabel-TV AB
Org.nr: 556416-0769

Köpings Kabel-TV AB, Box 13, 731 21 Köping

Detta kort tillhör Köpings Kabel-TV AB. Vid anställningens slut ska kortet återlämnas.
Eventuella frågor kring anställning mm kontakta personalavdelningen på tel 0221-250
18. Vid upphittat kort, var vänlig kontakta oss på tel 0221-250 45.

Tel: 0221-250 45
Detta kort tillhör Köpings Kabel-TV AB och skall återlämnas
när abonnemanget upphör.
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hemsida & E-post
www.koping.net
Även vid digitala produktioner är det viktigt att
Köpings Kabel-TV syns
som tydlig avsändare i
korrekt grafisk form.
En hemsida utvecklas ständigt och både utseende,
innehåll och funktioner
kommer att förändras. Så
här såg hemsidan ut vid
lanseringen i mars 2011.

Mailsignatur
Även mailsignaturen försöker vi standardisera i möjligaste mån. I dagsläget har vi valt
att inte infoga logotyp eller linjekvadrater. Signaturen ska se ut som nedan.
___________________________________________
Namn Efternamn
Titel
Köpings Kabel-TV AB
Postadress: Box 13, 731 21 Köping
Besöksadress: Stora Gatan 1
Tel direkt: 0221-25XXX - Mobil: 07X-XXX XX XX
Tel vx: 0221-25045 - Fax: 0221-15334
E-post: namn.efternamn@it.koping.se - Web: www.koping.net
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Köpings Kabel-TVs kundtjänst finns
på Stora gatan 1 i Köping.
Öppettider:

Övrig tid enl överenskommelse.
För aktuell driftinformation ring
0221-25045.

E-post: info@koping.net

Upprättad av RINK AB 2011

Mån-Fre kl 08.30-12.00, 13.00-16.30.

