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Midcon Symbol 
Logotyp 

Typografi 

Grafik 

Ikoner 

Färger 

E-postsignatur 

Exempel

Genom användandet av en hexahedron har 

Midcon sitt eget rutnät som använts för att 

ta fram en unik symbol. Konceptet bakom 

symbolen grundar sig i en samling punkter 

som är sammanfogade från mitten.

Detta ska både återspegla namnet men 

även föra tankarna till IT, säkerhet, möten 

och kommunikation.



Logotyp

Midcon

Logotyp Horisontell Original Logotyp Horisontell Negativ

Logotyp Vertikal Original Logotyp Vertikal Negativ

Logotyp Kompakt Original Logotyp Kompakt Negativ
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Företagets logotyp finns i sin tur i tre olika 

utföranden: horisontell, vertikal, kompakt.

Samtliga utföranden finns i både positiv och 

negativ version.

Det finns även en version där färgerna går i 

gult och denna ska enbart användas för 

”Midcon Finans”.
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För att ge ett modernt och lättläst intryck 

använder vi typsnittet Basic Sans i två olika 

stilar: regular och semibold.

Ledorden för typografin i den grafiska 

profilen är ”stort och tydligt”.

Längre fram i detta dokument finner du 

exempel på hur rubriker och text är tänkt att 

användas i annonser. 

Basic Sans (20pkt) 

SemiBold

Basic Sans (8pkt) 

Regular

Rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed convallis pellentesque 

iaculis. Vestibulum sem neque, rhoncus sed 

mauris sed, bibendum lacinia lacus. Aenean 

consequat arcu sed risus sodales imperdiet. 

Donec a velit augue. Class aptent taciti 

sociosqu ad litora torquent per conubia 

nostra, per inceptos himenaeos. Nunc 

molestie porttitor urna ac laoreet. Maecenas 

commodo orci mauris, ac eleifend nunc 

finibus a. Suspendisse ac diam condimen-

tum, molestie magna eget, molestie nulla.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

Basic Sans (20pkt) 

SemiBold

Basic Sans (8pkt) 

Regular

Rubrik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed convallis pellentesque 

iaculis. Vestibulum sem neque, rhoncus sed 

mauris sed, bibendum lacinia lacus. Aenean 

consequat arcu sed risus sodales imperdiet. 

Donec a velit augue. Class aptent taciti 

sociosqu ad litora torquent per conubia 

nostra, per inceptos himenaeos. Nunc 

molestie porttitor urna ac laoreet. Maecenas 

commodo orci mauris, ac eleifend nunc 

finibus a. Suspendisse ac diam condimen-

tum, molestie magna eget, molestie nulla.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV



Grafik

Midcon Symbol 

Logotyp 

Typografi 

Grafik 

Ikoner 

Färger 

E-postsignatur 

Exempel

Samma rutnät som använts för att ta fram 

symbolen används även för att skapa grafik 

vilket bidrar till en hög igenkänningsfaktor 

för profilen i sin helhet.

Med hjälp av rutnätet kan man ta fram näst 

intill oändligt många kombinationer och 

även skapa grafik för specifika ändamål. 

Grafiken kan användas i samtliga färger.



Ikoner

IT

Mötesteknik

Dokumenthantering

Finansiering
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Ytterligare ett exempel på hur vi använder 

rutnätet är framtagandet av unika ikoner.

Genom detta arbetssätt kommer samtliga 

element fungera bra tillsammans vilket 

bidrar till ett enhetligt uttryck.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis pellentesque iaculis. 

Vestibulum sem neque, rhoncus sed mauris sed, bibendum lacinia lacus. Aenean consequat 

arcu sed risus sodales imperdiet. Donec a velit augue. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc molestie porttitor urna ac laoreet. 

Maecenas commodo orci mauris, ac eleifend nunc finibus a. Suspendisse ac diam condimen-

tum, molestie magna eget, molestie nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis pellentesque iaculis. 

Vestibulum sem neque, rhoncus sed mauris sed, bibendum lacinia lacus. Aenean consequat 

arcu sed risus sodales imperdiet. Donec a velit augue. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc molestie porttitor urna ac laoreet. 

Maecenas commodo orci mauris, ac eleifend nunc finibus a. Suspendisse ac diam condimen-

tum, molestie magna eget, molestie nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis pellentesque iaculis. 

Vestibulum sem neque, rhoncus sed mauris sed, bibendum lacinia lacus. Aenean consequat 

arcu sed risus sodales imperdiet. Donec a velit augue. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc molestie porttitor urna ac laoreet. 

Maecenas commodo orci mauris, ac eleifend nunc finibus a. Suspendisse ac diam condimen-

tum, molestie magna eget, molestie nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis pellentesque iaculis. 

Vestibulum sem neque, rhoncus sed mauris sed, bibendum lacinia lacus. Aenean consequat 

arcu sed risus sodales imperdiet. Donec a velit augue. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc molestie porttitor urna ac laoreet. 

Maecenas commodo orci mauris, ac eleifend nunc finibus a. Suspendisse ac diam condimen-

tum, molestie magna eget, molestie nulla.
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Ytterligare ett exempel på hur vi använder 

rutnätet är framtagandet av unika ikoner.

Genom detta arbetssätt kommer samtliga 

element fungera bra tillsammans vilket 

bidrar till ett enhetligt uttryck.

IT

Kontakt

Internet

Möjlighet till 

uppgradering

Mötesteknik

Tjänster

Utanför balans-

räkningen

WIFI

Dokumenthantering

Fasta avgifter

Avtalshantering

Lokalt driftstöd

Finansiering

Inga kapital-

investeringar

Elektronik-

återvinning

Mail

Adress

Kompletta lösningar

Fakturahantering

Webb

Öppettider

Bättre kassaflöde

GDPR

Telefon
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För att ge ett modernt intryck använder vi 

oss av klara färger. Färgerna kan kombineras 

fritt så länge hänsyn tagits mot läsbarheten. 

Primärt används den mörkblå bakgrunden 

med orange som komplementfärg.

HEX
#FF6E3B

CMYK
0/68/75/0

Pantone
1505 C

Avery
722 Light Orange

HEX
#40D1D6

CMYK
62/0/23/0

Pantone
311 C

Avery
732 Light Blue

HEX
#F8F7F3

CMYK
0/0/0/5

Pantone
Cool Gray 1 C

Avery
700 White

HEX
#EDECE6

CMYK
0/0/0/10

Pantone
Cool Gray 3 C

Avery
745 Mist

HEX
#FFDC62

CMYK
0/12/70/0

Pantone
120 C

Avery
739 Bright Yellow

HEX
#2A3D50

CMYK
86/66/45/43

Pantone
655 C

Avery
783 Scandinavia Blue
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Förnamn Efternamn
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För att hålla ett enhetligt uttryck utåt bör 

alla anställda använda sig av en signatur 

enligt följande riktlinjer.

Medium – 12 pt 

#2A3D50

250px bred

Fullständigt namn

Logo

Regular – 10 pt 

#2A3D50 

#FF6E3B

Kontaktuppgifter

Regular – 8 pt 

#C7C7C7

Information

Tel
Mail
Web

0709-123 45 67
fornamn.efternamn@midcon.se
www.midcon.se

Växel 0455-30 25 00 | Fax 0455-277 68
Midcon AB | Box 6027, SE-371 06 Karlskrona
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På följande sidor följer exempel på hur den 

grafiska profilen kan användas i praktiken.
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På följande sidor följer exempel på hur den 

grafiska profilen kan användas i praktiken.
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På följande sidor följer exempel på hur den 

grafiska profilen kan användas i praktiken.
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På följande sidor följer exempel på hur den 

grafiska profilen kan användas i praktiken.
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På följande sidor följer exempel på hur den 

grafiska profilen kan användas i praktiken.




