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Kanske redan igång sen länge men i behov av en nytändning?
Fånga ditt företags unika personlighet genom att bygga en estetisk och proffsig visuell identitet som
speglar företagets själ och berättar din story som i sin tur tilltalar dina DRÖMKUNDER.
Ä R

S KILLNA D

DE SI GN

R ÄTT

FÖR

DIG ?

Jag tror på design där enkelhet möter kvalitet, gjort med hjärta för att utstråla personlighet. Med en
holistisk syn på design som innebär att jag ser under ytan av bara ditt erbjudande och lägger ner min
själ i att lära känna både dig som min kund, ditt företag och DINA idealkunder från grunden för att
leverera något som passar som handen i handsken. Att arbeta med mig är ingen quick fix, då jag inte
bara tar ett företagsnamn och trycker in i en mall som kanske hundra eller fler företag använt redan.
Vilket är exakt det som händer om du faller för företagen som marknadsför den frestande, snabba och
billiga lösningen ”designa din egen logga”. Det funkar såtillvida att du får en logga med ditt företagsnamn, men, du har inte designat den och den är inte designad för dig. Vilket är helt okej, så länge du
är medveten om det och inte har något emot att din logga kan se precis likadan ut som ett annat företags. Har du tur kommer era vägar aldrig att korsas, men har du otur...
Om du har jobbat hårt för att skapa ett företag du älskar med en produkt eller service som dina kunder kommer att älska, är det då inte självklart att din visuella identitet ska spegla just det? Släpp
DIY-pressen och upplev tryggheten av ett samarbete som lämnar dig med en identitet som KÄNNS som
din och som är 100% bara din.
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INV E STE R A?



För att ditt företag är VÄRDEfullt och för att detta värde ska lysa genom var ditt företag än syns.



För att du vill nå dina drömkunder och bygga ett förhållande till dem som skapar engagemang och
förtroende.



För att du inte vill vara en i mängden och för att människor älskar att knyta an till företag som står
för något OCH visar att de vågar stå för det.



För att du vet att ett företags ansikte utåt är mer än bara en logotype och att en sammanhängande
framtoning spelar roll.



För att du tar ditt företag på allvar och är redo att låta världen veta precis så bra som DU redan
vet att det är.

Stämmer något av ovanstående in på dig och ditt företag? Ta en titt på vilken nivå du skulle vilja investera...
S MYGSTA RT

ELL E R

RI VSTART?

Ska du smyga igång lite försiktigt eller är det lika bra att ge järnet med en rivstart?
Välj mellan tre sta rt-kit för din visuella identitet, beroende på den nivå som passar dig där DU är idag!

a brand new

SMYG S TART

de s i gn p a ke t

-

LO GOT YP E

En primär logotype som är företagets främsta signatur
-

EN

A LT ERNATI V

LOGOTYPE

En kompletterande logotype, ikon eller märke för tillfällen och format där den primära logotypen inte
passar optimalt
-

FÄRGPA LET T

En harmonierande färgpalett som matchar och speglar företagets personlighet
-

P R OF ILT Y P SNI TT

En up psättning typsnitt som förstärker känslan och samspelar med övriga delar i den visuella identiteten
-

S TILGUIDE

Allt ovanstående s ammanfattat i en stilguide, inkluderat länkar till typsnitt och färgkoder för relevanta medier (tryck och webb) och med vägledning hur du använder OCH drar nytta av alla delarna i din
visuella identitet på bästa sätt
-

S U P P ORT

Efter leverans finns jag tillgänglig under 30 dagar för att svara på frågor och stötta dig i att komma
igång med användandet av din nya identitet.

ES T.
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a brand new

MJ U K S TART

de s i gn p a ke t

-

LO GOT YP E

En primär logotype som är företagets främsta signatur
-

T VÅ

A LT ERNATI VA

LOGOTYPE R

Två kompletterande logotyper, ikoner eller märken för tillfällen och format där den primära logotypen
inte passar optimalt
-

FÄRGPA LET T

En harmonierande färgpalett som matchar och speglar företagets personlighet
-

P R OF ILT Y P SNI TT

En up psättning typsnitt som förstärker känslan och samspelar med övriga delar i den visuella identiteten
-

EN

VA RIA N T

AV

SI GNATU R GR A F IK

E LLE R

B A KG RUNDS MÖNS TE R

En textur, ett mönster, en illustration eller geometrisk form etc. som kan användas som bakgrund och
för att förstärka unikiteten i din visuella identitet
-

EN

T RYC KSAK

Design av en trycksak (valbara alternativ: visitkort, presentkort, tackkort, prislista eller etikett)
-

S TILGUIDE

Allt ovanstående s ammanfattat i en stilguide, inkluderat länkar till typsnitt och färgkoder för relevanta medier (tryck och webb) och med vägledning hur du använder OCH drar nytta av alla delarna i din
visuella identitet på bästa sätt
-

MOC K-UP S

Se din identitet visuellt komma till liv applicerad på en exempelprodukt, trycksak eller material
-

S U P P ORT

Efter leverans finns jag tillgänglig under 60 dagar för att svara på frågor och stötta dig i att komma
igång med användandet av din nya identitet.

ES T.
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a brand new

RIVSTART

d e s i gnp a ke t

-

LO GOT Y P E

En primär logotype som är företagets främsta signatur
-

T VÅ

A LT ERNATI VA

LOGOTYPE R

Två kompletterande logotyper, ikoner eller märken för tillfällen och format där den primära logotypen
inte p assar optima lt
-

FÄRGPA LET T

En harmonierande färgpalett som matchar och speglar företagets personlighet
-

P R O FILT YP SNI TT

En uppsättning typsnitt som förstärker känslan och samspelar med övriga delar i den visuella i dentiteten
-

T RE

VA RIA NTE R

AV

SI GNATU RG RA F IK

E LLE R

B A KG RUNDS MÖNS TE R

En textur, ett mönster, en illustration eller geometrisk form etc. Tre olika varianter som kan användas
som bakgrunder och för att förstärka unikiteten i din visuella identitet
-

T VÅ

T RYC KSAKE R

Design av två trycksaker (valbara alternativ: visitkort, presentkort, tackkort, prislista eller etikett)
-

H E MSIDESDE SI GN

Design av en slimmad version av hemsida med stil enligt din NYA visuella identitet. bestående av en
startsida där du kan presentera ditt företag och dess tjänster, kontaktalternativ eller ett kontaktformulär och länkar till dina sociala medier. Ingår även hjälp med att skaffa domännamn och webbhotell
samt publicera hemsidan. (Kostnader för do männamn och webbhotell tillkommer då det debiteras från
det företag man väljer för sin hosting)
Är du intresserad av en lite större hemsida med fler undersidor eller andra funktioner hör av dig för en
separat offert.
-

S TILGUIDE

Allt ovanstående sammanfattat i en stilguide, inkluderat länkar till typsnitt och färgkoder för relevanta medier (tryck och webb) och med vägledning hur du använder OCH drar nytta av alla delarna i din
visuella identitet på bästa sätt
-

MO C K-UP S

Se din identitet visuellt komma till liv applicerad på en exempelprodukt, trycksak eller material
-

S U P P O RT

Efter leverans finns jag tillgänglig under 90 dagar för att svara på frågor och stötta dig i att komma
igång med användandet av din nya identitet.

ES T.

5-6
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a brand new start

VISUELL IDENTITET
cu s to mma de

-

S KRÄ DDA RSYTT

Utöver dessa färdigförpackade designpaket finns givetvis alltid möjligheten att sätta samman ett unikt
paket med precis det du behöver och i anpassad omfattning efter dina behov och förutsättningar.
Med allt som ingår i Rivstarts-paketet men där vi kan anpassa hur många varianter av bakgrundsmönster & trycksaks-de signer du behöver. Vi kan addera ett valfritt antal mallar för sociala medier. Lägga
till en hemsidesdesign med anpassat antal sidor och funktioner enligt dina önskemål.
Detta är det kompletta kitet som på alla sätt är skräddarsytt för just ditt företag!
Det här är för dig som vill ha fria händer att forma din leverans exakt efter dina drömmar och önskemål!

ES T.

TI D

enl. ök.

DIN

INV ES TE RI NG

offereras

på din b eg äran
* s e vi l l k or på s eparat s i d a

a brand new start

T I L LVAL
tillval

& vi llko r

-

SO CI ALA

ME DI E-MALL A R

lättredigerade mallar i appen Canva, för dina sociala medier unikt designade enligt din
viuella identitet
-

V ISU E L L

R I KTNI NG

FÖR

S OC IA LA

ME D IE R

ett förslag på hur flödet kan se ut med bildstil, användning av profilfärger, typsnitt och
grafiska element
-

T RYCKSAKE R

design av extra trycksak (valbara alternativ: visitkort, presentkort, tackkort, prislista eller
etikett)
-

HEMSI DE SDE SI GN

villkor

design av hemsida med valfritt antal undersidor och funktioner i stil enligt din NYA visuella identitet. hjälp med att skaffa domännamn och webbhotell samt publicera hemsidan
ingår. (kostnader för domännamn och webbhotell tillkommer då det debiteras från det
företag man väljer för sin hosting)

I

A LLA

PAKE T

I NGÅR:

- Levera ns av inledande frågeformulär för dig att fylla i, med syfte att guida både dig och
mig till att hitta essensen av ditt företag.
- Visionboard med kreativ riktning innan vi påbörja själva designprocessen.
- Slutleverans av digitala filer som tillhandahålls i olika format som passar för webb respektive print.
KO NT RAKT:

När vi haft inledande kontakt och kommit överrens om vad du önskar beställa och när
arbetet ska påbörjas kommer jag att skicka ett grundläggande kontrakt med överrenskomna detaljer för dig att skriva under. Detta skapar en trygghet för både dig och mig att vi är
eniga om innehåll, villkor och omfattning av arbetet.
BETA LNI NG:

Betalning av paketen delas upp på två tillfällen, 15% betalas när kontraktet är underskrivet
för att boka upp din plats i min planering. Resterande betalas först när allt arbete är slutfört och du känner dig helt nöjd med resultat och har godkänt slutkorrektur. All betalning
sker mot faktura som skickas via mail. Efter att slutfakturan är betald levereras alla filer
digitalt och alla rättigheter till filerna och designen tillfaller dig. Den inledande depositionen på 15% är ej återbetalningsbar då jag reserverar tid i mitt schema för dig och inte
kan ta in andra kunder på din reserverade plats. Efter att slutkorrektur är godkänt, slutfakturan är betald och de digitala filerna är levererade är inte denna delen heller återbetalningsbar. Känner du inte dig nöjd med resultatet måste du meddela detta innan leverans
så att vi kan avbryta kontraktet då.
LEV ER ANS:

Alla slutliga filer levereras via ma il eller Google Drive (beroende på storlek).
Priserna inkluderar INTE tryckkostnader för eventuella trycksaker, leveransen innefattar
en tryckfärdig fil som du själv kan skicka direkt till ett tryckeri av eget val.
* T IDSÅTGÅNG:

tidsangivelsen under respektive paket är en uppskattning - och räknas från att allt material
som behövs från dig som kund för att påbörja arbetet är Skillnad Design tillhanda.

