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Förutsättningar
Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i 
allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker och Profiltryck

Original

Alla logotyper skall vara original som återfinns hos 
utgivaren av detta dokument. Eftersom all produktion 
sker i Adobes Creative Suite finns dessa i följande 
filformat:

ai
för användning i program ur Adobe Creative Suite

eps
för användning i program utanför Adobe

png
för användning i Microsofts program som Powerpoint 
och Office samt bilder för webben

Inom marknadsföring och produktdesign kan avsteg 
från den grafiska manualen göras till sådan utsträckning 
att företagets identitet inte försvinner. Därför skall alltid 
företagets originallogotyp finnas med i sina rätta färger.

Eftersom Hoop har sin huvudsakligen existens baserad 
i digitala dokument och på webb skall företagets 
färgprofil vara ett återkommande inslag.

Färger

Alla färger som anges i detta dokument är färgnycklar 
som har sina exakta värden återgivna under avsnittet 
färger.
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Standard storlekar
Ett enhetligt format vad gäller 
storleken hos företagets dokument gör 
användarvänligheten bättre genom att 
användaren lätt känner igen sig. 

Vid webb och  digital dokument skall 
bredden på dokumentet vara 960 pixlar 
eftersom det passar de flesta skärmar i 
dagsläget. Det är också delbart med 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 vilket underlättar 
strukturen hos tabellerna på hemsidan.

Höjden skall vara 720 pixlar på fasta 
dokument så som pdf:er och webbsidor 
som inte har för avsikt att innehålla 
rullningslist. En högre upplösning skulle 
kunna vara eftersträvansvärt. Men med 
tanke på interaktiviteten hos vissa 
dokument skall inte detta ge upphov till 
försämrad prestanda.

För trycksaker skall A4 vara standard för 
brev och 90 x 55 mm för visitkort.

Webb

960 x 720 px

Visitkort

55 x 90 mm

A4

297 x 210 mm
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Logotyp
Hoop's logotyp är inte baserat på 
något teckensnitt utan har skapats från 
grunden med tanken att vara enkel, 
modern och sportig. Den består av tre  
färger och svart.

De tre färgerna går i en övertoning 
innanför logotypens svarta kantlinjer. 
Detta för att skapa en mera vibrerande 
logotyp som annars känts platt om bara 
en färg valts.

Den svarta kantlinjen ger tyngd åt 
logotypen vilket gör den lättare att läsa 
samt att den klara sig utan fyllning på 
produkter och vid eventuellt svartvitt 
tryck.

Hoop’s tre färger är H1O, H2O, H3O

Original

Svart vit
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Frizon
Hoop's logotyp skall följa frizonen för att inte störas av omkringliggande objekt. 
Detta gäller främst objekt med närliggande intensitet hos färgpaletten som 
logotypen själv. Mot ljusare eller mörk bakgrund kan logotypen med fördel 
interagera för att understryka företagets moderna profil och flexibilitet.
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Placering
Här följer exempel på placeringar av logotypen vid profilkläder och formella brev, 
mejl och visitkort.
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Färger
Hoop har tre nyanser av orange i sin färgprofil. Samt olika tyngder av svart i 
gråskalan som inte har någon bestämd nyans.

255
64
0

255
140
0

243
158
46

Hoop Gradient H1O H2O H3O

Består av färgerna
på position:
H1O på 0%
H2O på 50%
H3O på 100%

Vinkel 114˚

RGB RGB RGB

CMYK CMYK CMYK0
75
100
0

0
45
100
0

0
39
81
5

HEX HEX HEXFF4000 FF8C00 F3942E
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Typografi
Med digitala media som Hoop's främsta kommunikationsmedel är det san serifen 
Myriad Pro som är standard under alla förhållanden av löptext. Detta för att det 
ger hög läsbarhet på skäm och har en modern design.

För rubriker skall Myriad Pro och Minion Pro användas.

Storlekar, Font och Färger

Digitalt:
Löptext  18 px  Myriad Pro  Svart, vit, H2O
Rubrik 1  24 px  Myriad Pro  Svart, vit, H2O
Rubrik 2  30 px  Minion Pro  Svart, vit, H1O
Rubrik 3  60 px  Minion Pro  Svart, vit, H1O
Bildtext  14 px  Myriad Pro  Svart, vit, H2O

Tryck:
Löptext  12 pt  Myriad Pro  Svart, vit, H2O
Rubrik 1  20 pt  Myriad Pro  Svart, vit, H2O
Rubrik 2  32 pt  Minion Pro  Svart, vit, H1O
Rubrik 3  52 pt  Minion Pro  Svart, vit, H1O
Bildtext  8 pt   Myriad Pro  Svart, vit, H2O
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Myriad Pro
Standard

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Fet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Minion Pro
Standard

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Fet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
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Standard bårder
Hoop har ett antal standard bårder som kan användas vid alla typer av 
dokumentframställning. Dessa hämtas som original för avsett ändamål.
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