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I den grafiska manualen finns vår grafiska profil. Profilen har 

tagits fram för att stärka vår identitet och leverera ett mer 

enhetligt och unikt uttryck till marknaden. I den grafiska ma

nualen anges riktlinjer och praktiska rekommendationer för 

hur logotypen, bilder och färger ska användas. 

En genomtänkt, enhetlig och konsekvent tillämpning av den 

grafiska profilen är viktig för att tydliggöra vårt varumärke och 

skapa igenkänning på marknaden. Den ger också upphov till 

positiva synergieffekter när vi hanterar flera olika kommunika

tionsinsatser samtidigt.  Det ska vara enkelt att känna igen in

formation och marknadsföring från LPM potatis.  

Om vår grafiska
manual



Inledning

LPM Potatis är ett företag som köper in, förädlar och distribuerar 
potatisprodukter till butiker, grossister och restauranger. 

Hög kvalitet och lyhördhet är våra hörnstenar. Ett ständigt 
förbättringsarbete i kombination med aktivt miljöarbete ger 
oss möjlighet att driva utveckling inom vår kategori. Vi blickar 
framåt och värnar om miljö, hälsa och välmående.  Vi är stolta 
över att kunna erbjuda svenska kvalitetsprodukter, odlade av 
bönder i vår närhet med strävan att minska miljöpåverkan. I 
allt vi gör ska det finnas kunskap, omtanke och glädje. Man blir 
glad av potatis. I den finns alla vitaminer man behöver.

Man blir glad 
av potatis



Färglogotypen är den primära och ska användas i största
möjliga utsträckning.

Logotypen kan antingen användas med eller utan 
varumärkeslöftet ”Man blir glad av potatis”

Huvudlogotyper
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Ben Franklin

Anke Calligraphic FG

Primär logotyp, liggande

Primär logotyp, stående



Ceribus dolupta tiamet velis repta earchic atibus ditas sunt om

Här redovosas logotypfärgerna.

Logotypfärger 
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CMYK   C0 M13 Y49 K98

PMS  Pantone Black C

RGB  R20 G16 B6

CMYK   C30 M40 Y70 K0

PMS  Pantone 875 C

RGB  R186 G151 B101

CMYK används vid 4färgstryck.
PMS (Pantone Matching System) används när man trycker
med en eller flera färger. 
RGB används till digitala applikationer som t ex Powerpoint
eller Word.



Ceribus dolupta tiamet velis repta earchic atibus ditas sunt om

Förutom grundutförandet av logotypen så finns det andra 
varianter som är framtagna för att användas när produktions
metod inte medger färglogotyp, eller när färglogotyp av
annat skäl inte kan användas.

1) Logotyp i svart
Den svarta logotypen används t ex när det krävs 1 färgstryck 
på ljust underlag.

2) Logotyp i vitt
Den vita logotypen används t ex när det krävs 1 färgstryck på 
svart underlag.

3) Logotyp på guld
Färglogotypen används då underlaget går i guld eller liknande 
färg.

4) Logotyp på mörkt underlag
Färglogotypen används på mörkare underlag.

Logotypversioner
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2)

1)

3)

4)



Här redovisas hur logotypen anpassas till olika bakgrunds

bilder. Logotypen till höger är den primära och ska användas i 

största möjliga utsträckning.  Om bildunderlaget är mörkt ska

logotypen med guld och vita färger användas. 

Logotyp på 
bakgrunder
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Logotyp på mörkare bilder Logotyp på ljusare bilder



Typsnitt 
externt kommunikation
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Med extern kommunikation åsyftas allt material som skapas i 
marknadsförings & informationssyfte av byrå eller annan lever
antör. Exempel på detta kan vara i foldrar, på vepor och i PDF:er. 
Kriterier för när man väljer typsnitt för extern kommunikation är 
att detta tillsammans med den övriga profilen ska bidra till att 
stärka er identitet. 

Våra huvudtypsnitt är valda för sina estetiska och kommunika
tiva kvaliteter. Charter ITC  och Myriad Pro Std förstärker bilden 
av LPM potatis som klassiskt och dynamiskt. 

Klassiska Charter ITC i rubriker ger en bra balans till den i övrigt 
relativt dynamiska och moderna grafiska formen. Myriad Pro är 
ett bra komplement till Charter ITC. Typsnittet bidrar också till 
ett dynamiskt och modernt visuellt uttryck. 

Charter ITC, typsnitt till rubriker och brödtexter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZÅÄÖ. abcdefghijklm-
nopqrstuvxyzåäö 1234567890
Invelic torem quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda 
elloreceperi venestor anditatio. Pa dolore volor aut modistius et am ut Invelic 
torem quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda ellore-
ceperi venestor anditatio. Pa dolore volor aut modistius et am ut velitis

Myriad Pro, typsnitt till brödtexter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VXYZÅÄÖ. abcdefghijklm
nopqrstuvxyzåäö 1234567890
Invelic torem quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda el
loreceperi venestor anditatio. Pa dolore volor aut modistius et am ut Invelic torem 
quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda elloreceperi 
venestor anditatio. Pa dolore volor aut modistius et am ut velitis



Typsnitt 
intern kommunikation
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Intern kommunikation är all text som produceras hos er och där 
ingen byrå eller annan leverantör är inblandad. Det förekommer 
i kommunikation som skapas med hjälp av program som Word, 
PowerPoint och offert samt faktureringsprogram.  Till Word och 
PowerPoint finns det mallar som är formaterade för att applicera rätt 
typsnitt och i rätt storlek.

För intern kommunikation har vi valt typsnitten 
Georgia och Trebuchet

Georgia, typsnitt till rubriker och brödtexter

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTU-
VXYZÅÄÖ. abcdefghijklm-
nopqrstuvxyzåäö 1234567890
Invelic torem quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda el-
loreceperi venestor anditatio. Pa dolore volor aut modistius et am ut Invelic torem 
quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda elloreceperi 
venestor anditatio. Pa dolore volor aut modistius et am ut velitis

Trebuchet, typsnitt till brödtexter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZÅÄÖ. abcdefghijklm-
nopqrstuvxyzåäö 1234567890
Invelic torem quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda 
elloreceperi venestor anditatio. Pa dolore volor aut modistius et am ut Invelic 
torem quis dolor as impe omnimi, archicient ut et laborum et earibusda ellorece-
peri venestor andit dolore volor aut modistius et am ut velitis



Våra Bilder

11 | LPM POTATIS GRAFISK MANUAL | VÅRA BILDER

Att hitta ett unikt bildmanér är en viktig byggsten som tillsammans med logotyp, färger och grafiska 
element bygger LPM Potatis egen personliga profil och identitet. De bilder som används ska spegla 
det äkta, jordnära och personliga man förknippar med såväl företaget som dess produkter. Bra, 
snygga och högkvalitativa bilder av odlare, potatis och människor i modern stil – i lantlig miljö – kan 
därför sägas beskriva kärnan i LPM:s unika bildmanér.



Framtagna förpackningar följer tydligt den grafiska profilens riktlinjer och det unika bildmanér 
som framtagits för att skapa identitet och högsta möjliga igenkänning.

Våra förpackningar
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CMYK  C30 M40 Y70 K0
PMS   Pantone 875 C

Jordens Guld

CMYK  C0 M17 Y80 K0
PMS   Pantone 122 C

Fast potatis

CMYK  C100 M88 Y0 K0
PMS   Blue 072 C

Mjölig potatis

CMYK  C0 M100 Y99 K4
PMS   Pantone 1797 C

Rödskalig potatis

CMYK  C60 M90 Y0 K0
PMS   Pantone 2592 C

Mandelpotatis

CMYK  C70 M0 Y100 K9
PMS   Pantone 362 C

Eko potatis

CMYK  C0 M100 Y99 K4
PMS   Pantone 1797 C

Grill Chips



LPM Potatis AB, Trulstorp 109, 312 96  LAHOLM, +46 430 48470, info@lpm.se, www.lpm.se
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Här redovisas exempel på hur logotypen, färger och typsnitten 
används i kontorstryck.

Kontorstryck

+46 430 48471, jocke@lpm.se

LPM Potatis AB, Trulstorp 109, 312 96  LAHOLM
+46 430 48470, info@lpm.se, www.lpm.se

Joakim Pålsson

LPM Potatis AB, Trulstorp 109, 312 96 LAHOLM
+46 430 48470, info@lpm.se, www.lpm.se

LPM aceariorum ipsandae
Oreperrovidi quatqua ectemqu atenimp orernam experum rem 
dolestint re veliqua temqui blatis as enis acculliatem as aut apit lam 
restrum sequiasi deliqui stisinv enest, simagna temporro mil mi, 
sumquae volupta nimillitiae aut poribus aut quo cus essuntur.

Aximus aut quiae saperum quassecte optaero te ilitius nobitibus nosam eum aliquosandam 
quis exceatas doluptate perum ad exped quatque liae labore aliqui doluptis am exero offic tem 
secepeles ad mo vendae perfera ex etust idionsequiae occus ent imeture, odit dem ernatur, at. 
Elluptate suntis qui dolorrum, expereprae as il idus, omnis est esteture dolupturi tet a volor ma 
nempore hendiatur? Totatur asim nobitestios pa quaecta tessita aut volorei caborer chicips ae-
cum, simet, acerumqui blabore ptatest ibusam lanihil ea suntiis ea conseratur.

Aximill aceariorum ipsandae audi rent, omnimaios sequidi derovitatur, consera nient fuga. Bus 
adis sequametus aborita speribus atur senimoles aut aspit pra sa qui quis et reces alitiat inveri 
blandendam hil explabo restotas dolupta cus et lam et volum quatur, si blaut omniate mo quam, 
sitate vent porrum facias velendisquo id maximus, odis sum que prat quo to mos dus volectur? 
Exerum quostion rerumquis maximoluptur sus ilit, quias acessimin porio. Cusa quo vellenias pa
Am quaesti busam, quundel maximag nimustion nobitate vendendae. Ullanih icipis aut prem que 
vel evere reptae pos pedi offic to doluptatur sectatur sinis quate dolupta dendit qui volumquis in 
cus exerro et, cusaero od ut quatem. 

Aximus aut quiae saperum quassecte optaero te ilitius nobitibus nosam eum aliquosandam 
quis exceatas doluptate perum ad exped quatque liae labore aliqui doluptis am exero offic tem 
secepeles ad mo vendae perfera ex etust idionsequiae occus ent imeture, odit dem ernatur, at. 
Elluptate suntis qui dolorrum, expereprae as il idus, omnis est esteture dolupturi tet a volor ma 
nempore hendiatur? Totatur asim nobitestios pa quaecta tessita aut volorei caborer chicips ae-
cum, simet, acerumqui blabore ptatest ibusam lanihil ea suntiis ea conseratur.

LPM Potatis AB, Trulstorp 109, 312 96 LAHOLM
+46 430 48470, info@lpm.se, www.lpm.se
Organisationsnummer: 556849-1848
Moms/VAT: SE556892991201
Bankgiro: 744-6396
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Exempel på bilstripe och fasadskylt.

Bilstripe & 
fasadskylt
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