3. Kontorstryck
och powerpoint
Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten.
Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag,
kallelser, protokoll, programblad, inbjudningar, faxmeddelanden,
namnbrickor och powerpoint.

www.regionostergotland.se
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3.1 Brevpapper med förtryckt text
17 mm

34 mm

10 mm

Linje 0,5 pt,
profilfärg blå

Postadress

Telefon

Fax

E-post

Endokrinmedicinska enheten
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

010-103 57 37

010-103 35 02

region@regionostergotland.se

7 pt Tahoma regular

9/13 pt Tahoma regular

När brevpappret ska förtryckas, används ovanstående typografi och sättningar.
Exemplet är förminskat, se full skala på nästa sida.
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3.1 Brevpapper, typografi vid korrespondens, mall
17 mm

10 mm

2014–00–00		Dnr 00000000000		1/1

Enhetsnamn
Avdelning, klinik, sjukhus
(11 pt Georgia regular för datum, dnr
sidor och adresser.)

Namn Namnsson
Gatuadress 10 a
123 45 Staden (plats anpassad för fönsterkuvert)

För rubrik: 16 pt Georgia regular
Löptext: 11 pt Georgia regular
Använd färdig brevmall som finns på vårt intranät så blir typografin korrekt.
Solenihil iunt occum, ad quis que nullupt atestibust reprem. Nem aut aut viduciae aut repedig enihicimaio. Is a nobis consedit ad ut et quias sequiaturi cum qui aut es et iuntotatur modic tem solores
ectaspe ritate porum et ere, sa quiaspe llatument omnimenimi, culparunt arum, omnis eri inciis
acimil ipsam quiam facientur?
Mus et dolora adis audition (mellanrubrik 11 pt Georgia bold)
Core ped molore pro mo odisqui blam, ne veriani miniendiam aditas endam dolorem aut quistia
musdaeptas dolupis is abores volum audam illit quo vendit expliquiania doluptatet ut ulpa con cusapitas verum, con etus sunt.
Ipsunte sandit ad exeribus eritae sumquam eat liti dit faccatu reiur, odi corepeles illique pel molorro
tem. Henimil modi con perumqu ataeptaturem que sinverspe iunt am quis corum quati tem facim as
doluptat.audae et ad ullor sus est ea pratatis ut qui veri nimus aut doluptam quam ium eatis etur?

Postadress

Telefon

Fax

E-post

Endokrinmedicinska enheten
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

010-103 57 37

010-103 35 02

region@regionostergotland.se

10 mm

När brevpappret är en wordmall och avsändarmeningarna skapas i programvaran,
används ovanstående typografi och sättningar. Denna brevmall är anpassad för utskrift
på färgskrivare och har logotyp i vår profilfärg.
Brevmallen finns att hämta på intranätet.
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3.1 Brevpapper, typografi vid korrespondens, mall
Den streckade linjen visar
placeringen av den avrivningsbara fliken på kuvert

17 mm

10 mm

2014–00–00		Dnr 00000000000		1/1
7 mm

Enhetsnamn
Avdelning, klinik, sjukhus
(11 pt Georgia regular för datum, dnr
sidor och adresser.)

Namn Namnsson
Gatuadress 10 a
123 45 Staden (plats anpassad för fönsterkuvert)

För rubrik: 16 pt Georgia regular
Löptext: 11 pt Georgia regular
Använd färdig brevmall som finns på vårt intranät så blir typografin korrekt.
Solenihil iunt occum, ad quis que nullupt atestibust reprem. Nem aut aut viduciae aut repedig enihicimaio. Is a nobis consedit ad ut et quias sequiaturi cum qui aut es et iuntotatur modic tem solores
ectaspe ritate porum et ere, sa quiaspe llatument omnimenimi, culparunt arum, omnis eri inciis
acimil ipsam quiam facientur?
Mus et dolora adis audition (mellanrubrik 11 pt Georgia bold)
Core ped molore pro mo odisqui blam, ne veriani miniendiam aditas endam dolorem aut quistia
musdaeptas dolupis is abores volum audam illit quo vendit expliquiania doluptatet ut ulpa con cusapitas verum, con etus sunt.
Ipsunte sandit ad exeribus eritae sumquam eat liti dit faccatu reiur, odi corepeles illique pel molorro
tem. Henimil modi con perumqu ataeptaturem que sinverspe iunt am quis corum quati tem facim as
doluptat.audae et ad ullor sus est ea pratatis ut qui veri nimus aut doluptam quam ium eatis etur?

Postadress

Telefon

Fax

E-post

Endokrinmedicinska enheten
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

010-103 57 37

010-103 35 02

region@regionostergotland.se

10 mm

När brevpappret är en wordmall och avsändarmeningarna skapas i programvaran,
används ovanstående typografi och sättningar. Denna brevmall är anpassad för svartvit
utskrift och anpassad för kuvert med rivflik för returadress. Se kuvertet sidan 52.
Brevmallen finns att hämta på intranätet.
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10 mm från
överkant och
vänsterkant för
alla kuvert

3,5
mm

3.2 Kuvert C4, C5 och E65
med och utan fönster

Adressmening linjeras med
ordbilden i logotypen
Logotypens bredd
50 mm

9 pt Tahoma regular

581 85 Linköping

581 85 Linköping

581 85 Linköping
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3.2 Kuvert C5 med fönster och perforerat returfönster

Sve
Porto
Port

581 85 Linköping

Vid retur. Riv loss fliken för korrekt returadress.

B

Sverige
Porto betalt
Port payé

ping
581 85 Linkö
.

dress
rrekt retura
fliken för ko
ss
lo
iv
R
r.
Vid retu
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3.3 Visitkort, mått och typografi

Dekorblockets storlek: 7 kvadrater eller 12,8 mm

1/2 kvadrat från
överkant eller
6,4 mm

1/2 kvadrat från
överkant eller
6,4 mm

Namn Namnsson
12,8 mm

Vid färre kontaktuppgifter
placeras luftrum här

Titel

11/11 pt Georgia regular

Verksamhet

7/11 pt Tahoma regular

direkt 000–000 00 00
mobil 000–000 00 00
växel 000–000 00 00
namn.namnsson@regionostergotland.se

9/10,8 pt Georgia regular
+ en radmatning

55 mm

7/8,4 pt Georgia regular

Region Östergötland
S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
www.regionostergotland.se

En radmatning
7/8,4 pt Georgia regular

Minst 5 mm

5 mm

5 mm

90 mm
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3.3 Visitkort

Lena Tedebro
Verksamhetschef

Barn- och ungdomshabiliteringen
direkt 010-103 29 79
mobil 0702-62 94 33
växel 010-103 00 00
lena.tedebro@regionostergotland.se
Region Östergötland
S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
www.regionostergotland.se

Ulrika Ohlson
Kommunikationsdirektör

direkt 010-103 70 46
mobil 0706-92 70 46
ulrika.ohlson@regionostergotland.se
Region Östergötland
S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
www.regionostergotland.se

Exempel på visitkort.

Peter Henriksson
Kurator

Barn- och ungdomshabiliteringen
direkt 010-103 29 79
mobil 0702-62 94 33
växel 010-103 00 00
peter.henriksson@regionostergotland.se
Region Östergötland
S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
www.regionostergotland.se

Peter Henriksson
Therapist

Child and Youth

Habilitation

29 79
direct +46 10 103
62 94 33
mobile +46 702
10 103 00 00
switchboard +46
and.se
@regionostergotl
on
kss
nri
.he
ter
pe
nd
Region Östergötla
köping
B, SE-581 91 Lin
S:t Larsgatan 49
d.se
an
otl
erg
ost
on
www.regi

Exempel på visitkort med fram- och baksida. Kan användas för två olika personer, eller
för en person med uppgifter på två språk.
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3.4 Tidbokningskort

Mått: 1/2 dekorblock.

1/2 kvadrat från
överkant eller
6,5 mm

Centrum för kirurgi,
ortopedi och cancervård

12,8 mm

Avsändare: 15/17 pkt
Georgia regular,
blå text

I stället för att vi skickar en kallelse med förslag
på tid ber vi dig ringa oss så bokar vi tillsammans
en tid som passar dig.

Text: 10/12 pkt
Tahoma regular

5 mm

5 mm

Mått: 1/2 dekorblock

Till dig som ska komma på återbesök hos oss.
5 mm utfall för trycket.

10 mm

Ring oss för en ny tid/telefontid till:
Text: 10/12 pkt Tahoma regular.
Extra radfall för att få plats
med skrivlinjen: 32 pkt.

5 mm

5 mm

Vecka/månad
Telefontid:
Telefonnummer:

Extra radfall för luftning till raden
”Telefontid”: 5 pkt.
Linje 0,25 pt.

5 mm

26 mm
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3.5 Korrespondenskort
7 mm från
överkant,
vänsterkant
och underkant

38 mm

Region Östergötland
S:t Larsgatan 49B
581 91 Linköping
www.regionostergotland.se

Lena Tedebro
Verksamhetschef, öron,- näsa- och halskliniken
direkt 010-103 29 79
mobil 0702-62 94 33
lena.tedebro@regionostergotland.se

7/8,4 pt Georgia regular

Region Östergötland, S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
www.regionostergotland.se

Format 105 x 148 mm
11/11 pt Georgia regular

7/11 pt Tahoma regular

7/8,4 pt Georgia regular

Exempel på korrespondenskort, neutralt och med kontaktuppgifter.
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3.6 Stämplar
Elisabeth Skogh

Chefsöverläkare
Psykiatriska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

Psykiatriska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

Emilie Ljungström

Mag-tarmmottagningen

Emilie Ljungström

Vårdcentralen

i Ekholmen

5440

Ank

Namn Namnsson
Titel
Verksamhetsnamn
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

5440
Verksamhetsnamn
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Dnr

X
X

Avståndet mellan
logotyptext och
verksamhetsnamn
motsvarar den
gemena höjden i
ordet Östergötland

Psykiatriska kliniken

På stämplar ska Region Östergötlands logotyp alltid finnas med och ligga överst. Undantag är
rena datumstämplar. Logotypen kan kombineras med verksamhetsnamn, personnamn eller
datum. Grundprincipen är att stämplarna har blå färg. Svart stämpeltext är också tillåten.

5430
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3.7 Namnbrickor

Dekorblockets storlek: 7 kvadrater eller 10,8 mm

1/2 kvadrat från
överkant eller
5,4 mm

Förnamn Efternamn

10,8 mm

Titel
Verksamhet
17/20 pt Tahoma regular

Namn centrerad
i förhållande till
dekorrutan

Förnamn Mellannamn
Efternamn
Titel
Verksamhet

13/15,6 pt Tahoma regular,
en radmatning ovanför

Daniel
Förnamn
Sjuksköterska

Titel

Utgångspunkten för namnbrickor är att de är dubbelt så breda som höga (76mm x 38mm), men
andra liknande måttförhållanden får förekomma, där alla storlekar ändras proportionerligt. Så
långt det är möjligt bör både för- och efternamn finnas med, liksom både titel och verksamhetsnamn. Vid behov utelämnas efternamn och verksamhetsnamn.
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3.8 PowerPoint

Dagens rubrik
Underrubrik

Dagens tema 2013-01-01 Förnamn Efternamn

Rosai evelit imus min 
Numque namus, quostiandel ius antis sequam il ilit peliquos
del et quid ut mos aut repta sint ut eicaborit
Ut lab idem quuntestia que vel minciant ea cone catias
demqui odis arum el molenem porrorumquam
Nam eos esti omnis re nis volorib usdandiam repra

Region Östergötland – Dagens tema 2014-01-01 Förnamn Efternamn

Region Östergötland – Dagens tema 2014-01-01 Förnamn Efternamn

Ingångssidan är blå med negativ logotyp. I rubriker används typsnittet Georgia och
i löptext Tahoma.
För symbolens storlek används samma måttsättning som angetts i avsnittet Grundelement,
se sidan 13.
I sidfoten ligger en textrad som kan användas vid behov.
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10 mm

Dekorrutan genereras 5 ggr över bredden för
att få korrekt storlek, se sidan 11

3.9 Anslag för utskrift (A4)

x5

Exempel på hur profilen kan se ut i enklare trycksaker, anpassat för utskrift. Skrivare behöver
10 mm ”gripkant” runt om.
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3.9 Anslag för utskrift (A4)

Vårdcentralen Nygatan
Öppettider

Centrerat
textblock

Måndag–fredag
Lördag–söndag
Helgdagar

08.00–20.45
08.00–19.00
08.00–19.00

Et aceatetur, invenime
Olesequam alicat ut et, qui rae pore velita quam restinimet re eat
is es denis quas ent molorro dolores quo es est, omnihit id que
magnissi officias eos nobit rem quibu.

18/21,6 pt
Tahoma regular

10 mm

www.regionostergotland.se

10 mm

10 mm

Förminskat anslag, med gripkantsmått för skrivare.
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3.10 Informationsblad, inbjudan, programblad eller nyhetsbrev för utskrift (A4)

10 mm

Inspirationsdag

Centrerat
textblock

Tribus atur, quid minctas et autas solor

10 mm

Aliquas dernatem lit etur rectio verum quiatisit ello eatem int que sin nullaborae anienih
ilicias pelibusant, offictiost, consequoditi tem sunt, quae illatur ehendipsam ad mo eum re
volectore, es sollupt atempe coratur? Ibus atur, quid minctas et autas solor sitia niet voluptatiae non consecte molut offictiost, consequoditi tem sunt.
Målgrupp

Lorem ipsum dolor

Tid och plats

25 juni 2013 klockan 8.30–16.30

Anmälan

Sit amet um elurum set

Program
08.30

Samling

08.40

Föreläsning

09.40

Fika

18/21,6 pt
Tahoma regular

10 mm

www.regionostergotland.se

10 mm

10 mm

Exempel på hur profilen kan se ut i enklare trycksaker, producerade i programvaran
Word. Profilfärgen väljs efter önskemål.
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3.10 Informationsblad, inbjudan, programblad eller nyhetsbrev
för utskrift (A4) med följande sida

10 mm
Aliquas dernatem lit etur rectio verum quiatisit ello eatem int que sin nullaborae anienih
ilicias pelibusant, offictiost, consequoditi tem sunt, quae illatur ehendipsam ad mo eum
re volectore, es sollupt atempe coratur? Ibus atur, quid minctas et autas solor sitia niet
voluptatiae non consecte molut offictiost, consequoditi tem sunt.

10 mm

Målgrupp

Lorem ipsum dolor

Tid och plats

25 juni 2013 klockan 8.30–16.30

Anmälan

Sit amet um elurum set

Inspirationsdag

Program
Tribus atur, quid minctas et autas solor
08.30

Samling

08.40

Föreläsning

09.40

Fika

Mendendi odiorep taspit alias magnis dit utaspelligni volorec umendant.
Aliquas dernatem lit etur rectio verum quiatisit ello eatem int que sin nullaborae anienih
Orruntiis am et opta plam venihillab ium quunt dolorero ea dolore, aut faceptasi tempel
ilicias pelibusant, offictiost, consequoditi tem sunt, quae illatur ehendipsam ad mo eum
ea aut int.
re volectore, es sollupt atempe coratur? Ibus atur, quid minctas et autas solor sitia niet
voluptatiae non consecte molut offictiost, consequoditi tem sunt. Cusam aut is et officto voluptas dolla con corrovi duntis perchicti unt et quatquiatem sincte
expla a estotatur? Qui beat.
Målgrupp

Lorem ipsum dolor

Tid och plats

25 juni 2013 klockan 8.30–16.30

Anmälan

Sit amet um elurum set

Program
08.30

Samling

08.40

Föreläsning

09.40

Fika

Ovidi cupistia voloriant, consed eatiam veliqui dem quia ad quaerum ratur? Quiduciur
reped erepercim dolupti cus, inum serio dus simoloris is sit doluptibus moluptati atis pla
nonsequi dolori anis minveliciae simagni duciur aliqui cor ma soluptat volum fuga. Et
expellam id ma dolor architi dolore nonsed quatinctiis susandicia quis ipsant aceatiorrum
que re derum quia volenis tempor sequae dolenih ictatia quam raeperovid quis magnat
litat endipis evento te volori invelitatio consere omnis dolo que plique dolliquae exerioribus eaquiam vel eat autectiis imuscit aut quat alitibu scipsunt quunt.

www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se

Exempel på hur profilen kan se ut i enklare trycksaker, producerade i programvaran Word.
Profilfärgen väljs efter önskemål. Krävs en följande sida, fortsätt med profilfärgen i ett fält som
är lika måttet i överkant (från symbolen) på framsidan. Lika fot som på framsidan.
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