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+
Tilpasning & Indstilling

+
Geometrisk Form

Forenklet & Rent

Logoets introduktion

Logoet er kernen for en virksomheds identitet og det stærkeste element, som skal danne
rammen om et brand for Suveren. Logoets opbygning er en kombination af en unikt tilpasset
font med virksomhedens navn samt et grafisk element/symbol.
Symbolet

Det grafiske element/symbolet med de 3 prikker ses
ofte i forbindelse med apps, programmer og tilsvarende
platforme, hvor man som bruger har mulighed for at
tilpasse indstillingerne, så disse passer til behovet. Ved
at overføre denne funktion til logoet, associeres Suveren
med værdier som en agil og fleksibel virksomhed, der
tilbyder et samarbejde, hvor hver løsning er unikt tilpasset
den individuelle kunde.
De 3 prikker er integreret i logoet og er placeret i selve
U’et i ”Suveren” på en subtil måde. Dermed fjerner
prikkerne ikke fokus fra navnet, men skaber i stedet for
opmærksomhed.
Prikkerne flugter ikke med U’et, men er hævet med en
prik. Herved skabes der liv i logoet og samtidig illustreres
Suveren som en dynamisk virksomhed, der arbejder i alle
lag hele vejen rundt.

Fonten

Gilroy - semibold er en simpel font, der udstråler seriøsitet
og modernitet med et minimalistisk og geometriske
udtryk.
Der kan i fontens grundlæggende designtræk drages
paralleller til den velkendte font bag Nordeas brand,
som virksomheden fik designet i 2017 og som de i dag
anvender både i logoet og den generelle typografi.
Fonten Gilroy – semibold er forenklet og tilpasset
yderligere til Suveren, for herved at afspejle
virksomhedens professionelle virke. Logoet får et stærkt,
tidsløst og afbalanceret udtryk, hvor både symbol og font
kommer til sin ret.

BEMÆRK der må aldrig justeres, tilføjes, slettes eller på anden måde ændres i logoet. Her henvises til de allerede udviklede
logo versioner.
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Opbygning

Her vises logoets opdeling imellem symbol og logotype.

Symbol

Logotype

Clear space rule

For at sikre logoet præsenteres korrekt og professionelt, på tværs af medier og platforme, skal clear space reglen altid
overholdes. Som vist i nedenstående illustration skal afstanden fra logoet og ud til nærmeste element/dokumentkant
minimum være lig med højden af U’et inklusiv symbolet. Det er vigtigt at holde logoet fri for grafiske elementer, som ikke er
en del af logoet.
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Variation

Her vises forskellige variationer af logo og baggrund.

A | Farvet version på lys baggrund

B | Farvet version på mørk baggrund

C | Monokrom version på lys baggrund

D | Monokrom version på mørk baggrund

Farver

Logoet indeholder forskellige farver afhængig af versionen. Her vises de farvekoder, der er anvendt i de forskellige logoer.

Basic Blue

True White

Human Aspect

PANTONE 2153 C

True White

PANTONE 487 C

RGB 0 86 126
HEX/HTML 00567E
CMYK 97 49 11 38

RGB 255 255 255
HEX/HTML FFFFFF
CMYK 0 0 0 0

RGB 234 167 148
HEX/HTML EAA794
CMYK 0 43 40 0
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Anvendelsesmulighed

Følgende eksempler er blot til inspiration.
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