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Introduktion

Chalmersska Ingenjörsföreningen har en stolt tradition
med mer än 100 år på nacken. Vi arbetar för att vara en
kamratlig och professionell sammanslutning för alla examinerade från Chalmers. Organisationens verksamhet
sträcker sig över hela värden och många personer är ideellt engagerade i vår verksamhet. Därför är det viktigt att
vi uppträder konsekvent, så att vi ger en tydlig och trovärdig bild av föreningen. Vår grafiska profil är vårt ansikte
utåt; en viktig del av vår organisation och ett verktyg för
vår interna kommunikation.
Chalmersska Ingenjörsföreningen är en inkluderande,
partipolitisk obundna samt religiöst neutrala förening. Vår
verksamhet ska genomsyras av respekt, öppenhet, mångfald samt delaktighet.
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Introduktion
Översikt

Denna grafiska profil gäller Chalmerska Ingenjörsföreningen, alla dess enheter och andra kopplade verksamheter som uppbär rätten att kommunicera i Chalmerska
Ingenjörsföreningens namn. Dokumentation är till för att
sammanställa och överblicka detta verktyg. Den är inte
en lagbok som måste följas nitiskt, utan snarare en guide
som vägleder dig som arbetar med vår grafiska profil.
Chalmersska Ingenjörsföreningens grafiska profil utgörs
av ett antal grafiska komponenter. Vårt Avancez-märke
skapar en gemenskap med högskolan och Studentkåren.
Märket finns i en emblemform men även fristående i en
kombination med vårt ordmärke. Vi har utvalda typsnitt
och färger som har ett kommunikativt och funktionellt
värde. Vi har ett grafiskt manér som går att variera och
tillämpa i olika sammanhang. Slutligen har Chalmersska
Ingenjörsföreningen sitt eget framtagna mönster.
Föreningen namn på svenska är:
Chalmersska Ingenjörsföreningen
Föreningens namn på engelska är:
Chalmers Alumni Association

4

Logotyp
Logotypen är framtagen för
att fungera bra i kombination
med det Avancez-märket eller
bara som självsående ordbild.
Teckensnittet som används för
ordbilden påminner om Chalmers teckensnitt men med några
subtila skillnader. Detta gör att
en samhörighet skapas samtidigt som skillnader är tydliga.
De tre raderna har samma
storlek och vikt för att skapa
en bättre och mer sammanhållen balans. Raderna är även
uppställda med en föskjutning
till varandra. Detta för att skapa mer dynamik i ordbilden
men också för att ytterligare
differentiera den från andra
delar inom Chalmers

5

Logotyp
Färgställningar
Logotypen är genomgående
framtagen i tre färgställningar
- Mörkblå (CAA-Blå), vit samt
mörkblå med guldigt avancezmärke.
Logotypen är ansiktet utåt för
föreningen och bör i så stor utsträckning som möjligt användas i sin helhet. Ordbilden kan
användas som ett fristående
element och logotyp. Däremot
bör avancez-märket inte användas utan kombination med
ordbilden då det i sig inte är
unikt för föreningen. Vid detta
fall används istället emblemet.
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Logotyp
Emblem
Emblemet är baserat på den
tidigare loggan men i en mer
modern tappning. Teckensnittet som här används är det
samma som i ordbilden vilket
skapar samhörighet. Emblemet är även framtaget för att
skapa god läsbarhet och en
stark igenkänningsfaktor, samtidigt som det ska vara visuellt
tilltalande.
Emblemet ska verka som ett
fristående element utan koppling till Avancez-märket eller
ordbilden och används aldrig i
kombination med dessa.
Emblemet används huvudsakligen som kvalitetsstämpel eller
ett sigill. Exempelvis på en pin,
standar eller rollup.
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Logotyp
Språk
Logotypen och emblemet finns
med svensk och med engelsk
text. Den svenska loggan och
det svenska emblemet får
endast användas i svensk kommunikation. Den engelska loggan och det engelska emblemet används vid kommunikation
på andra språk än svenska.
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Logotyp
Förlängning
För mer specifika och riktade ändamål finns även en
förlängd logotyp. Denna kan
exempelvis användas för de
olika delarna inom föreningen,
samarbetspartners, event eller
liknande
Användningen av dessa förlängningar får endast göras
med hjälp av den bifogade
mallen för att logotypen inte
ska tappa sin layout eller helhetsintryck
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Logotyp
Layout
Logotypen ska alltid ha en
tydlig placering i layout. För att
logotypen ska få stå ut och bli
framträdande när den ligger
intill andra element är det viktigt att den får den plats som
den behöver. Använd bokstäverna “ON” som en mall kring
hur nära diverse text och
grafiska objekt får ligga.
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För de båda emblemen
används en halvcirkel av samma storlek som emblemet respektive kransen för att avgöra
detta avstånd.
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Logotyp
Bakgrund
Logotypen ska framställas så
tydligt som möjligt i relation
till bakgrunden. Logotypen bör
inte läggas på en flerfärgad
bakgrund eller en bild då den
ska vara så framträdande som
möjligt.
Den guldiga loggan eller emblemet används endast på vita
bakgrunder då det annars kan
bli för mycket färger, intryck
eller för höga kontraster. På
färgade bakgrunder används
i första hand den vita loggan
om inte den mörkblå loggan
framställs tydligare baserat på
kontext.
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Logotyp
Restriktioner
För att logotypen ska framställas på rätt sätt finns viktiga
riktlinjer som ska följas.
Ändra inte proportioner.
Rotera inte logotypen.
Använd inte effekter.
Byt inte färg på märket eller
ordbilden.
Använd inte emblemet och
ordbilden samtidigt.
Beskär inte logotypen.
Lägg inte logotypen i transparent ton.
Ändra inte förhållandet mellan
märket och ordbilden.
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Logotyp
Översikt

CAA_Emblem_Guld

CAA_Emblem_Blå

CAA_Emblem_Vit

CAA_Logo_Guld

CAA_Logo_Blå

CAA_Logo_Vit

CAA_Logo_Org_Guld
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CAA_Logo_Org_Blå

CAA_Logo_Org_Vit

CAA_Ordbild_Blå

CAA_Ordbild_Vit

Logotyp
Översikt

CAA_Emblem_Svenska_Guld

CAA_Logo_Svenska_Guld

CAA_Logo_Org_Svenska_Guld

CAA_Emblem_Svenska_Blå

CAA_Logo_Svenska_Blå

CAA_Logo_Org_Svenska_Blå

CAA_Ordbild_Svenska_Blå
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CAA_Emblem_Svenska_Vit

CAA_Logo_Svenska_Vit

CAA_Logo_Org_Svenska_Vit

CAA_Ordbild_Svenska_Vit

Färger
Färgpaletten är en stor del
av Chalmersska Ingenjörsförenigens/Chalmers Alumni
Associations visuella uttryck.
Grundfärgen är den stabila
och moderna primärfärgen
“CAA-blå”. För att skapa lite liv
används färgstarka sekundärfärger vilket bidrar till en större
kontrast och skapar ett mer
modernt och livfullt uttryck.
Paletten är framtagen i färgspektrat CMYK vilket gör det
optimalt för flerfärgstryck.
Detta göra även att paletten
kommer förbli oförändrad oberoende av digitalt eller tryckt
format då ingen konvertering
mellan olika färgspektra behöver göras.
Färger som även får användas
vid behov är Vit (#FFFFFF) samt
Svart (#000000)
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Primärfärg

Emblemfärg
R4
G46 B54
C92 M64 Y58 K59
#042C36

R225 G198 B71
C13 M18 Y86 K0
#e1c647

Sekundärfärger
R5
G136 B195
C82 M36 Y4 K0
#0688C3

R235 G87 B60
C2
M81 Y83 K0
#EB583C

R71 G188 B157
C67 M0 Y49 K0
#47BC9D

R239 G175 B47
C5
M33 Y93 K0
#EFAF2F

R167 G107 B173
C36 M67 Y0 K0
#A76BAD

R206 G208 B208
C18 M13 Y14 K0
#CED0D0

Färger
Restriktioner
Färgerna bör inte användas i
transparenta versioner. Sekundärfärgerna bör inte kombineras med varandra. Utgå ifrån
primärfärgen som bas och välj
en av sekundärfärgerna som
genomgående accentfärg.
Dett gäller även för teckensnittens färgställningar. Kompositionen får alltså inte innehålla fler färger än CAA_blå, vit,
svart samt EN sekundärfärg.
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Typografi
En stor del av innehållet som
skapas utgörs av typografi
och därför är det viktigt för en
organisation ha ett konsekvent
användande av teckensnitt. Ett
antal teckensnitt har här valts
ut specifikt för rubriker och
brödtext.

Profilteckensnitt

Lato hairline
Lato hairline italic
Lato light
Lato light italic
Lato regular
Lato italic
Lato bold
Lato bold italic
Lato black
Lato Black italic

Noto sans regular
Noto sans italic
Noto sans bold
Noto sans bold italic
Noto serif regular
Noto serif italic
Noto serif bold
Noto serif bold italic

Systemteckensnitt

Calibri light
Calibri regular
Calibri italic
Calibri Bold
Calibri Bold Italic
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Georgia regular
Georgia italic
Georgia bold
Georgia bold italic

Typografi
Rubriker
Teckensnittet för rubriker är
Lato – ett rakt, relativt modernt
och okomplicerat snitt med
inslag av mjuka detaljer. Detta
frambringar den känsla av både
det moderna och det klassiska.
Teckensnittet passar bra att
använda både på webben och
till tryck. Rubriker skrivs i vikten
“Bold”. Lato är ett s.k. “Open
Source”-teckensnitt och finns
tillgängligt gratis på fonts.google.com.
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Lato Bold
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdeghijklmnopqstuvxyzåö
1234567890?!&

Typografi
Brödtext

Noto sans

Som komplement till Lato används Noto Sans och Noto Serif
till brödtext i vikten “regular”.
Noto Sans används för digitala medier och kombineras
med Noto Serif för trycksaker.
Noto Sans och Noto Serif är
s.k. “Open Source”-teckensnitt
och finns tillgängligt gratis på
fonts.google.com.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdeghijklmnopqstuvxyzåö
1234567890?!&

Noto serif
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdeghijklmnopqstuvxyzåö
1234567890?!&
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Typografi
När primärteckensnitten inte finns
tillgängliga
Som en extra säkerhet för att
den grafiska profilen ska vara
konsekvent i alla lägen finns
det även systemteckensnitt
som alltid finns tillgängligt i
operativsystemen Windows
och Mac. Dessa teckensnitt ska
alltid användas i sista hand när
de huvudsakliga teckensnitten
inte finns tillgängliga.
I dessa fall används Calibri
för rubriker och Georgia som
brödtext.
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Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdeghijklmnopqstuvxyzåö
1234567890?!&

Georgia
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdeghijklmnopqstuvxyzåö
1234567890?!&

Typografi
Färgställningar
Färgerna på typografin går
hand i hand med övriga profilavsnitten där CAA-blå används som grundfärg. Använd
denna i så stor utsträckning
som möjligt. Blanda inte flera
olika sekundärfärger i samma
komposition.
Rubriker: CAA-blå eller vit.
Betonad text: sekundärfärg vid
behov, annars CAA-blå eller vit.
Brödtext, CAA-blå eller vit.
Svart får användas till samtliga
texter. Dock bör CAA-blå
användas i så stor utsträckning
som möjligt
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Rubrik/ Rubrik
Betonad text/ Betonad text/ Betonad text/
Betonad text/ Betonad text/ Betonad text/
Betonad text/ Betonad text
Brödtext/ Brödtext

Mönster
Mönstret är en central del
i Chalmersska Ingenjörsföreningens/Chalmers Alumni
Associations grafiska profil.
Föreningen är en organisation
som finns etablerad i många
olika länder över hela världen
och dessa delorganisationer
kallas för lokalavdelningar. Det
är dessa lokalavdelningar som
utgör grunden för mönstret.
Mönstret är framtaget som en
abstrakt världskarta över de
världsdelar som föreningen
har fäste i.
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Chalmers Alumni
Associations världskarta

Mönster
Världskartan skapar
levande och profilerande bakgrundsmönster
Mönstret är gjort för att kunna
användas fritt efter önskemål
och behov till all typ av kommunikation som görs för Chalmersska Ingenjörsföreningen.
I varje bakgrundsmönster
finns alla länder tillhörande
föreningens lokalavdelningar
utmålade. Alla mönster har en
bakgrund med primärfärgen
och själva mönstermotivet i en
av sekundärfärgerna.
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CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

Mönster
Flexibelt och
förnybart
Mönstret är skapat för att vara
långlivat och förnybart och
därför är det tillåtet att skapa
nya mönster utifrån föreningens världskarta samt några
förhållningsregler. De nya
mönstren som skapas ska vara
konsekventa med den grafiska
profilen.

Primärfärg

Mönster

Anatomi
Alla mönster består av två färger. Bakgrunden måste alltid
vara primärfärgen CAA-blå i
kombination med mönstret i
någon av de sekundärfärgerna.
Mönstret får aldrig kombineras
med mer än en sekundärfärg
per bild.
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Sekundärfärg

Mönster
Undantag
Undantaget är när mönstret i
vissa fall behöver placeras på
vit eller svart bakgrund, eller
när det inte går att trycka i
färg. Då ska bakgrundsplattan
vara i samma färg som bakgrunden mönstret ligger på
och mönstret i förgrunden ska
vara i kontrastfärgen.

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION
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Grafiskt manér
Chalmersska Ingenjörsföreningens grafiska närvaro utgörs av
ett antal grundläggande beståndsdelar. Logotypen, teckensnitten och färgerna är centrala
och betyder mycket för anslaget
i uttrycket.
Föreningens mönster är framtaget för att skapa en levande
profil. Mönster, och de olika delar som bygger upp det, ska ses
som ett verktyg som uppmanar
och ger utrymme för stor variation.
Se exempel på följande sidor.
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Explab iliatius
acepel maior ad ea
vit hicab intur?
Ipsum facil is ut quibus dolutatemod magnis accum comnimusapid que nim et dende nimendant
porrovi delit, occae aspiet aribus ducientotata
sam, enest autate et quod quatis volore nobist,
ommoluptat et porepre perest, sunt perferit
veria voluptiist, sam ni iume vendit untotatia
conse autem qui rereium volorae susam repuda
num int verunt fuga. Et aut asi te aut que omnis
ut mi, te verions equae. Am rem vita inihicipsa
nulparum aut parum expellatem enimi, accae
omnis ipsunt.
Ucium quamust earcid ullisTionet, imperci
enisquam reicae excercipic

po rporeniUnt,
secaboris eris aris
eos name nonse?
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Grafiskt manér
Trycksaker
Exempel på hur trycksaker
som skapas för Chalmersska
Ingenjörsföreningen/Chalmers
Alumni Association kan se ut.
Det passar också bra att använda mönstret för helsidor med
antingen logotypen eller en
större text.

CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION

Dolorem veliqui delectati
ullorro doluptam rem
illorume eversperia
sam dolut quae alitibu
scienturiam et aut molorer
sperios aceptur seque
molore nisquo mossimo
et ut essum ipsae simus
veni imus sollori onsedist
vello officimin cumquam
res erchiliqui int vendam,
vel est omniaspis et qui od
mi, vide et abo. Sus aute
nis autem quist ipicabore
nim samusan dicilli quiate
illabor sam quae nam id
mint unt qui se errorem
porrum am res erchiliqui int
vendam, vel est omniaspis
et qui od mi, vide et abo.
Sus aute nis autem quist
ipicabore nim samusan
dicilli quiate illabor sam
quae nam id mint unt qui
se errorem porrum am res
erchiliqui int vendam, vel
est omniaspis et qui od
mi, vide et abo. Sus aute
nis autem quist ipicabore
nim samusan dicilli quiate
illabor sam quae nam id
mint unt qui se errorem
porrum am

En variant på ett visitkort som är
enkelt, tydligt och profilerande.

Ucimusdae. Sequiat uribusd
andit, nonsende volupienis
que modi cum, voluptatur, siti
qui odia dolo volupta tiossun
daeruntur rem experchil is

Bild
Tur aut autatur ibusanime

Tur aut autatur ibusanime
pa volute etur, quibus eos
sant modit, etur? Agnissitate corro molum earupti
onsequam qui abore ped
moloratio. Des nus aut que
volorem ium estios dollam,
quae sed mod estorem
quis del magnatem faciis
et atem ium

Bild

Förnamn Efternamn
CHALMERS
ALUMNI
ASSOCIATION
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Tur aut autatur ibusanime
pa volute etur, quibus eos
sant modit, etur? Agnissitate corro molum earupti
onsequam qui abore ped
moloratio. Des nus aut que
volorem ium estios dollam,
quae sed mod estorem
quis del magnatem faciis
et atem ium

Ordförande
Tel: 07685054
Mail: namn@exempel.se

Grafiskt manér
Affischer
Affischer och innehåll för
skärmar är effektfullt för att
kommunicera ut budskap
och information. Använd
valfritt mönstermotiv och
sekundärfärg för att skapa varierande och uppseendeväckande material. Det blir snyggast
om det finns en stor rubrik
som täcker ca en tredjedel av
ytan och en mindre informativ
text under. Använd den liggande logotypen i vitt eller mörkt
format antingen i ett av hörnen
eller stor i mitten.
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Funderar du på
vad du ska göra
efter examen?

Chalmers Alumni
Association
informerar
Chalmers Alumni Association är
en förening för utexaminerade
chalmerister. Kontakta oss för ett
medlemsskap.

Chalmers Alumni Association
är en förening för utexaminerade chalmerister. Kontakta
oss för ett medlemsskap.

Chalmers Alumni
Association är en förening
för utexaminerade chalmerister. Kontakta oss för ett
medlemsskap.

Grafiskt manér
Presentationer
För presentationer finns en
powerpoint-mall som följer
Chalmersska Ingenjörsföreningens grafiska profil.
I första hand ska teckensnittet Lato användas för rubriker
och Noto Sans för brödtext. I
de fall som dessa teckensnitt
inte finns tillgängliga används
Calibri för både rubriker och
brödtext.
Primärfärgen “CAA-blå” används som bakgrund och
sekundärfärgerna används för
grafik, diagram, tabeller och
dylikt. För att göra presentationen lättläst används vit text.

Rubrik

Kapitelrubrik

• Texten som tillhör denna slide
placeras här.

Del 1

• Texten som tillhör denna slide
placeras här.
• Texten som tillhör denna slide
placeras här.
Presentationens namn - Datum

Rubrik

Personpresentation
4,4

4,3

3,5
2,4

Serie 1

2,5
1,8

Serie 2

Titel
Kategori 1

Presentationens namn - Datum
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• Texten som tillhör denna slide
placeras här.

Kategori 2

Kategori 3

Förnamn Efternamn

Titel

Titel

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Presentationens namn – Datum

Grafiskt manér
Presentationer
Längre text delas med fördel
upp i punkter för att öka läsbarheten. För att undvika för
långa punkter kan man dela
upp information i en övrgripande punkt och fler mindre
punkter med fördjupad information.
Citat eller kortare utdrag från
texter kan placeras på en egen
slide med färgad bakgrund för
att öka slagkraftigheten.

Rubrik

Rubrik

• Texten som tillhör denna slide placeras här. Texten som tillhör
denna slide placeras här.

• Texten som tillhör denna slide
placeras här.

• Texten som tillhör denna slide placeras här.

• Texten som tillhör denna slide
placeras här.

• Texten som tillhör denna slide placeras här. Texten som tillhör
denna slide placeras här.

• Texten som tillhör denna slide
placeras här.

• Texten som tillhör denna slide placeras här. Texten som tillhör
denna slide placeras här.
Presentationens namn - Datum

Presentationens namn - Datum

Texten som tillhör denna slide placeras

Texten som tillhör denna slide placeras

här. Texten som tillhör denna slide

här. Texten som tillhör denna slide

placeras här. Texten som tillhör denna

placeras här. Texten som tillhör denna

slide placeras här.

slide placeras här.

Presentationens namn - Datum

På slides där bilder eller
diagram ska kombineras med
text bör bilden/diagrammet
placeras till vänster och texten
och rubrik till höger.

• Texten som tillhör denna slide
placeras här.

• Texten som tillhör denna slide placeras här.

Presentationens namn - Datum

Rubrik

Rubrik

Texten som tillhör denna slide
placeras här. Texten som tillhör
denna slide placeras här. Texten
som tillhör denna slide placeras
här. Texten som tillhör denna
slide placeras här.

• Texten som tillhör denna slide
placeras här.
• Texten som tillhör denna slide
placeras här.
• Texten som tillhör denna slide
placeras här.
• Texten som tillhör denna slide
placeras här.
Kv 1

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Presentationens namn - Datum
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Kontakt

Inger Berntsson
Info@avancez.se
www.avancez.se
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