4. Annonser
Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten.
Rekryteringsannonser, informationsannonser
och webbannonser.

www.regionostergotland.se
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4.1 Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden

I annonser används samma måttsättning som angetts i avsnittet Grundelement,
se sidorna 17–19.
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16 mm

40 mm

4.1 Annonser med bildelement, exempel

1/2 kvadrat från överkant,
en hel kvadrat i underkant
Rekommenderade typgrader.
Rubrik: 26 pt Georgia regular.
Följdtext: 10 pt Tahoma bold.

Distriktsläkare

Minsta avstånd från bild till
text, 1/4-dels kvadrat

Vårdcentralen Väven, Norrköping

Hänvisningstext: 9 pt Tahoma regular.

Läs mer på
www.regionostergotland.se/jobb
Modul 22/80 x 88 mm

16 mm

Exempel på annonser med korrekta måttförhållanden.
Om annonsen innehåller löptext är det lämpligt att låta bakgrunden vara vit. Längre texter blir
svårlästa mot blå bakgrund.
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24,5 mm

49 mm

4.1 Annonser med bildelement, exempel

Minsta avstånd
från bild till textens
gemenhöjd,
1/4-dels kvadrat

Distriktsläkare

1/2 kvadrat från överkant,
en 1/2 kvadrat i underkant

Tis aut quis di aditia de sam as es que eatiiss uscipid ucipsapid quis alit,
to ipsamet lis doles aligenes dis illa sitius es. Tis aut quis di aditia de sam
as es que eatiiss uscipid ucipsapid.Aptetur sum quiae. Itas que ditat experit

6,5
mm

Läs mer på www.regionostergotland.se/jobb

Modul 32/122 x 88 mm

24,5 mm

Rekommenderade typgrader.
Rubrik: 34 pt Georgia regular.
Följdtext: 8 pt Tahoma bold.
Hänvisningstext: 9 pt Tahoma regular.

Exempel på annonser med korrekta måttförhållanden.
Om annonsen innehåller löptext är det lämpligt att låta bakgrunden vara vit. Längre texter blir
svårlästa mot blå bakgrund.
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4.1 Annonser med bildelement, exempel

Distriktsläkare

24,5 mm

43 mm

Rekommenderad typgrad.
Rubrik: 34 pt Georgia regular.

Tis aut quis di aditia de sam as es que eatiiss uscipid ucipsapid
quis alit, to ipsamet lis doles aligenes dis illa sitius es. Tis aut
quis di aditia de sam as es que eatiiss uscipid ucipsapid.

1/2 kvadrat från överkant,
en 1/4 kvadrat i underkant

Aptetur sum quiae. Itas que ditat experit aspiendiIquia corposae volupta volor aut quia dolorporeri reicilit, solorer ioreperum
sundus, officiusdae. Maios alique praerum sit ut es pe simo vollic totate vendae sin pore, sedit qui que expedio nsequas nus,
sequisi nvenihicae ex et fuga. Volorehent.

6,5
mm

Läs mer på www.regionostergotland.se/jobb

Modul 32/122 x 88 mm

24,5 mm

Rekommenderade typgrader.
Följdtext: 8 pt Tahoma bold.
Hänvisningstext: 9 pt Tahoma regular.

Exempel på annonser med korrekta måttförhållanden.
Om annonsen innehåller löptext är det lämpligt att låta bakgrunden vara vit. Längre texter blir
svårlästa mot blå bakgrund. Vid hänvisningar med QR-kod, utesluts bilden. QR-koder kräver
minst utrymmen om 20 mm med ett längre url.
Anpassa koden efter bredden på ordbilden i logotypen, här 24,5 mm.
58

4.1 Annonser med bildelement, exempel

16 mm

31,5 mm

4 mm

1/2 kvadrat från överkant,
en 1/2 kvadrat i underkant
Rekommenderade typgrader.
Rubrik: 26 pt Georgia regular.
Följdtext: 10 pt Tahoma bold.

Minsta avstånd
från bild till textens
gemenhöjd,
1/4-dels kvadrat

Psykolog

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
i Linköping

www.regionostergotland.se/jobb

Hänvisningstext: 9 pt Tahoma regular.
16 mm

16 mm

31,5 mm

Modul 22B/80 x 65 mm

1/2 kvadrat från överkant,
en 1/2 kvadrat i underkant
Rekommenderade typgrader.
Rubrik: 26 pt Georgia regular.

Minsta avstånd
från bild till textens
gemenhöjd,
1/4-dels kvadrat

IT-tekniker

Lasarettet i Motala
www.regionostergotland.se/jobb

Följdtext: 10 pt Tahoma bold.

Modul 22B/80 x 65 mm

Exempel på mindre annonser med korrekta måttförhållanden och enbart text.
Om annonsen innehåller löptext är det lämpligt att låta bakgrunden vara vit. Längre texter blir svårlästa mot blå bakgrund.
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4.1 Annonser med enbart text, exempel

Centrera de
två ingångs
raderna
utifrån 
symbolens
mittpunkt

24,5 mm

36,5 mm

1/2 kvadrat från överkant

Rekommenderade typgrader.
Rubrik: 18 pt Georgia regular.
Löptextt: 8,5/10,2 pt Tahoma
bold och regular.
Hänvisningstext: 11 pt Tahoma
regular.

Än finns tid att vaccinera
sig mot influensa
Tis aut quis di aditia de sam as es que eatiiss uscipid
ucip sapid quis alit, to ipsamet igenes.
Voluptas mo que conserate eni occate. Oque corernatur mollatia volor am labore repe vollecum accat. Apit prem quos
everndiciis net entistrum nihiciam idendae nimaximint faccatio.

Läs mer på
wwww.regionostergotland.se

Modul 32/122 x 88 mm

Exempel på annonser med korrekta måttförhållanden. Om annonsen innehåller löptext är det
lämpligt att låta bakgrunden vara vit. Längre texter blir svårlästa mot blå bakgrund. wwwadressen får ingå i löptexten när annonsformatet är så litet att utrymme inte finns till vänster
om logotypen.
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4.1 Annonser med enbart text, exempel

16 mm

24 mm

1/2 kvadrat från överkant

Rekommenderade typgrader.
Rubrik: 18 pt Georgia regular.
Löptextt: 8,5/10,2 pt Tahoma
bold och regular.

4 mm

Regionfullmäktige
Voluptas mo que conserate eni occate.
Oque corernatur mollatia volor am labore
repe vollecum accat.
Apit prem quos evereiu ndiciis net entistrum nihiciam idendae nimaximint.
faccatio. Et hici quam, que. Lat quatem
reiundi picitat. Bea simoluptio demperitio
blam re, ut am que.
Se regionfullmäktiges handlingar på
www.regionostergotland.se.

Modul 22/80 x 88 mm

Centrera texten
utifrån
symbolens
mittpunkt

I de fall hänvisningen till
webbplatsen blir för lång för
att få plats i sidfoten kan den
läggas sist i annonsens brödtext. En webbadress måste
alltid finnas med.

16 mm
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4.2 Pluggannonser, med enbart text

Vårdcentralen
Lyckorna är
stängd 27 maj.
Patienter hänvisas
till Vårdcentralen
Marieberg.

1/2 kvadrat från
överkant

Centrera de två ingångs
raderna utifrån 
symbolens mittpunkt

Rekommenderad typgrad.
Rubrik: 7/8,4 pt Tahoma regular.

Modul 11/38 x 43 mm

1/2 kvadrat från
överkant
Rekommenderad typgrad.
Rubrik: 11/13,2 pt Tahoma regular.

Vårdcentralen
Lyckorna är stängd
27 maj.
Patienter hänvisas
till Vårdcentralen
Marieberg.

Modul 12B
/38 x 65 mm

Sju kvadrater anger måttet på dekorrutan

Centrera texten utifrån
symbolens mittpunkt
Rekommenderad typgrad.
Rubrik: 9/12 pt Tahoma regular.

Vårdcentralen Lyckorna är stängd 27 maj.
Patienter hänvisas till
Vårdcentralen Marieberg.
Modul 21B/80 x 20 mm

Exempel på ”pluggannonser”. När annonser bara är riktigt små, använd ovanstående mall.
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4.3 Webbannons, banner

1/4 kvadrat från
överkant

Regionfullmäktige
2015-01-10

Regionfullmäktige
2015-01-10 Läs mer >>>

Regionfullmäktige

Centrera texten utifrån 
symbolens mittpunkt

2015-01-14
1/4 kvadrat från
överkant och
nederkant

Regionfullmäktige
Läs mer >>>

Exempel på webbannosner i stående och liggande format.
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