
Logotyp och bildmanér
Visit Linköping & Co



Logotyp  – 
symbol & ordbild
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Att hitta vår symbolik -
vad är Linköping

3Sharing Linköping



Att hitta vår symbol – 
Hur är Linköping som mötesplats, besöksmål och evenemangsstad?

Ett flygplan? En kartnål? Ett domkyrkotak?
Strålkastarljus? En spjutspets? Ett hjärta?
Alldeles oavsett är det bra associationer.
Vi är stolta över både vår geografiska
placering, att vara Sveriges flyghuvudstad, vår
spjutspetskompetens och vår domkyrka. Och
dessutom, vem gillar inte strålkastarljus och
passion?
Vi vinklar upp spetsen, eller nosen om man
så vill, en smula för att förstärka känslan av
framåtanda och rörelse. Inte för mycket så det
stör balansen, men ändå tillräckligt mycket för
att man ska haja till och uppmärksamma det.
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Logotyp

Om logotyp:
Logotypen Visit Linköping består av symbol och 
ordbild tillsammans, där symbolen alltid pekar framåt 
och snett uppåt. Logotypen finns i två varianter svart 
och negativ.

Placering och storlek: 
Logotypen får placeras där den passar er egen 
kommunikation, bara pilen pekar framåt, snett 
uppåt. Tänk även på att placera logotypen på en 
bakgrund som synliggör hela logotypen.  Vid tryck 
bör logotypens höjd aldrig understiga 2 mm.

Ändra aldrig logotypens proportioner eller färgsätt 
logotyp i egna färger. Använd eps-format för tryckta 
medier och png för digitala medier.

Skicka din förfrågan för logotyp till 
sandra.strand@visitlinkoping.se med 
information om önskad användning.
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Tänk på frizonen för att säkerställa 
läsbarhet och särskiljning.

Positionen längst till höger i limpan 
är den vi allra helst vill ha. Där syns 
vi bäst och vår symbols uppåtrörelse 
kommer mest till sin rätt.

Nja, vi trivs bättre längst till höger.

Bingo! Vi trivs bäst längst till höger och gillar när vår logotyp harmonierar bra i höjdled med övriga avsändare i limpan.

Nej, använd istället den version 
av logotypen som harmonierar 
bäst storleksmässigt med övriga 
logotyper.

Logolimpa
TILLÄMPNINGSEXEMPEL / 
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1. Våga beskära oväntat. Vi kan inte alltid styra vilka 
bilder vi måste jobba med, men vi kan eftersträva 
att hitta spännande vinklar och göra det oväntade.

2. Blanda svartvitt och färg. Och gärna bilder  
som återknyter till vår symbols form, som 
strålkastarna här.

3. Gå nära. Skapa spänning och dynamik genom att 
blanda närbilder och fotografier tagna på distans. 
Använd gärna en bakomliggande färgplatta och 
multipliceringseffekt på fotografiet. Och igen, 
skapa undermedveten återkoppling till vår logotyps 
symbol.

4. Autencitet och rörelse. Eftersträva bilder som 
känns verkliga och tagna i ögonblicket - utan 
blickar rakt in i kameran och Stimorol-leenden. 
Bilderna får också gärna innehålla rörelseoskärpa 
för att förstärka känslan av autencitet och dynamik.

1

2

3

4

Bildspråk -
så här skapar vi bilden av Linköping
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1. Geografisk trovärdighet 
är väldigt viktigt. Vi kan 
behöva köpa en bild för att 
marknadsföra snölek i Vreta 
Ski Center och bör då INTE 
välja en bild där man ser 
alptoppar i bakgrunden.

2. Uppriktighet. Vi bör 
eftersträva porträttbilder 
där objektet inte tittar rakt 
in i kameran, bilden känns 
tillrättalagd och retuscherad 
och dessutom har en isolerad 
bakgrund.

3. Hellre dokumentärt 
än reklamigt. Om vi ska 
marknadsföra till exempel 
Linköping Beer Expo gör vi 
det bäst med bilder av lite mer 
dokumentär karaktär än rena 
produkt- eller reklambilder.

1

2 3

Ibland är vi förstås lite bak-
bundna av tillhandahållet ma-
terial, men ofta kan vi anpassa 
även det till att passa hyfsat 
bra i sammanhanget (se bild  
1 och 3 på föregående sida).

När vi har möjligheten att 
välja material själva, oavsett 
om det handlar om att anlita 
en fotografi eller köpa stock-
bilder bör vi dock undvika 
följande typ av bilder.

Nej, nej, nej.
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