
Visuella riktlinjer



LOGOTYP 
 
 

Primär och sekundär logotyp
I första hand används den positiva logon, dvs mörkblå 
med grön prick. Den läggs mot ljusa och lugna 
bakgrunder så den inte störs av andra element. I de fall 
då bakgrunden är mörk så används den negavita (vit 
med grön prick. Ibland måste vi förstärka att vi är ett 
fastighetsbolag. Då används den sekundära logotypen.

Filformat 
Finns i formaten eps för tryck, och png, jpg och svg för 
digital användning.

PRIMÄR LOGOTYP

SEKUNDÄR LOGOTYP
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FÄRGER 
 
 

Primär färg och  
komplementfärger
neobo ska i första hand uppfattas som ett tryggt och  
stabilt varumärke. Därför används den mörkblå färgen som 
primär färg. Men för att skapa dynamik och bra variation i 
det visuella uttrycket finns fem olika komplementfärger att 
tillgå. Tänk på att att ha ett högt kontrastvärde när färgerna 
används tillsammans.

Effektfärg 
Som förstärkning till den primära färgen och komplement-
färgerna finns en effektfärg. Används sparsamt men 
ger en stuns och en riktning mot hållbarhetsfokus i den 
visuella uppfattningen. Används t ex på CTA digitalt eller 
annat som behöver lyftas lite extra.
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CMYK 55 15 80 5
RGB 131 163 84 
Hex 83A354
PMS 2276 C

CMYK 100 85 40 50
RGB 17 37 68 
Hex 112544
PMS 289 C

CMYK 26 18 25 2
RGB 197 196 188 
Hex c5c4bc

CMYK 57 27 27 6
RGB 119 156 170 
Hex 779caa

CMYK 13 9 17 0
RGB 228 226 215 
Hex e4e2d7

CMYK 60 32 55 16
RGB 105 132 113 
Hex 698471

CMYK 3 3 10 3
RGB 244 241 230 
Hex f4f0e5

PRIMÄR FÄRG

EFFEKTFÄRG

KOMPLEMENTFÄRGER

CMYK 29 14 25 0
RGB 194 204 194 
Hex c2ccc2



FÄRGER 
 
 

Färgkombinationer
Textfärg och bakgrundsfärg kan kombineras med neobos 
olika färger. Dock är det viktigt att tänka på att den 
mörkblå alltid ska ha ett övervägande uttryck och att 
kontrasterna blir användarvänliga i både text och logotyp. 

Mörkare bakgrundsfärger
– Vit logotyp
– Ljusgrå/ljusbeige text/grafik 

Ljusare bakgrundsfärger
– Mörkblå logotyp
– Mörkblå text/grafik 
 
Bildbakgrund
– Vit logotyp och text på mörkare bilder 
– Mörkblå logotyp och text på ljusare bilder 
Se exempel här bredvid. 

Observera att logotypens ”prick” alltid ska ha effektfärgen 
om inte undantag måste göras. 

Lorem ipsum 
dolores sit
Udi necero voluptaque ped quunt eumque  
corate ped eatem susam abo. Nem fugitat  
emporernatum eiuntem vendios dolupta ture 
peritis modite volor acearunt re.

Lorem ipsum 
dolores sit
Udi necero voluptaque ped quunt eumque  
corate ped eatem susam abo. Nem fugitat  
emporernatum eiuntem vendios dolupta ture 
peritis modite volor acearunt re.

Lorem ipsum 
dolores sit
Udi necero voluptaque ped quunt eumque  
corate ped eatem susam abo. Nem fugitat  
emporernatum eiuntem vendios dolupta ture 
peritis modite volor acearunt re.

Udi necero voluptaque ped quunt eumque corate ped 
eatem susam abo. Nem fugitat emporernatum eiuntem 
vendios dolupta ture peritis modite volor acearunt re.

Lorem ipsum  
dolores sit

Lorem ipsum  
dolores sit

Udi necero voluptaque ped quunt eumque corate ped eatem susam abo. Nem fugitat  
emporernatum eiuntem vendios dolupta ture peritis modite volor acearunt re.

Udi necero voluptaque ped quunt eumque corate ped eatem susam abo. Nem fugitat  
emporernatum eiuntem vendios dolupta ture peritis modite volor acearunt re.

Lorem ipsum  
dolores sit

Udi necero voluptaque ped quunt eumque corate ped eatem susam abo. Nem fugitat  
emporernatum eiuntem vendios dolupta ture peritis modite volor acearunt re.

Udi necero voluptaque ped quunt eumque corate ped eatem susam abo. Nem fugitat  
emporernatum eiuntem vendios dolupta ture peritis modite volor acearunt re.

Lorem ipsum  
dolores sit
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TYPSNITT EXTERN KOMMUNIKATION 
 
 

Jost – neobos typsnitt 
neobos primära typografi – Jost – är ett Google Font- 
typsnitt och används i första hand i tre skärningar:
– Extrabold
– Bold
– Light 

Lätt att använda
Jost är ett stabilt typsnitt som är lätt att använda, ladda ner och 
installera. Det är gratis och inga licenskostnader behövs.  
Använd i extern kommunikation som t ex annonsering eller 
framsidor på årsrapporter. Förutom de utvalda skärningarna 
finns ytterligare varianter som kan användas vid behov. 
 
När det gäller huvudrubriker sätts de i första hand 
vänsterställt, gärna i en större grad.  

– Vi använder aldrig punkt i rubriker.
– Rubriker skrivs i versalgemener och vänsterställs.
– Omfattande textmängder är vänsterställda.
– Vi markerar nytt stycke med blankrader.
– Bildtexter och mellanrubriker kan vara versaler.

Abc
JOST EXTRABOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abc
JOST BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abc
JOST LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Används till huvudrubriker och effektgrafik.

Används till mellanrubriker och faktarubriker. 
 Till ingresser kan Jost Semibold användas.

Används till brödtext.  

Visuell identitet/grafisk profil – neobo



TYPOGRAFI EXTERN KOMMUNIKATION 
 
 

1. Rubrik – Jost Extrabold, vänsterställd, versalgemen. 
 
2. Ingress – Jost Semibold, vänsterställd, versalgemen.

3. Brödtext – Jost Light, vänsterställd, versalgemen. 

4. Mellanrubrik – Jost Bold, vänsterställd, versaler. 
 
 
 
Ökat radavstånd på ingress och brödtext.  
Ex: Ingress 14/19 och brödtext 11/16. Rubriker kan med 
fördel ha lite mindre radavstånd än auto. Ex: 58/62.

Lorem ipsum 
dolores sit 
amet nimiri
Udi necero voluptaque ped quunt eumque corate ped ea-
tem susam abo. Nem fugitat emporernatum eiuntem vendios 
dolupta tureperitis modite volor acearunt re non prepudici-
am niatint orem.qui non poremperite volore et, adis alic.

Re, sequati ipiet res a velibearcid et utae-
pel lanihit et eture consed quae. Nequist 
alique expero odis et omnimus, estis 
dolenim restrum nima quata si am eatis si 
bla 11/116boreium utaeperatur, que es 
dem endis ne cum expedig nimporit re 
pa consedia voluptur? Ximiliq uidemolut 
odia nonet que dolut  

VOLOREM ODITIS MINTE VERFERIBUS
Arum qui offictamus andae. To et odipid 
ut omnis sinihillab in cus, quiam ea idit 
doluptaspere volutat usaperf erferum, 
idererferat. Officid elignih icimilit ut 
ommodistrum et qui ilitiosam ventia cor 
maxim rerum explique quo bea niatium 

aut magnisquis simus reptat et asim 
quam, que et qui dis exceaqu atesciunt 
que liquia quia parciet vel moditat quodi-
on pa solor saestis providebis et mo que 
sequam, conserum intiore.

VOLOREM ODITIS MINTE VERFERIBUS
Molorruntur, aboriberit idi dolum, tem 
ut dolores vero quisqui dem illa demqui 
dolupti isciet volut estiorios alitaes nis in 
nones magnat venem fuga. Pudam unt 
evenis nonseque ium sunt pedita que 
dolum et mint, conse commodi gendiate 
sitibus, opta doluptatur aut alitium ist 
vendunt lam, volupti ssimos et facesto ta-
tiberovit eatet doluptae con et quatior ab 

1.

2.

3.

4.
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TYPSNITT INTERN/FINANSIELL KOMMUNIKATION 
 
 

Verdana – det enkla typsnittet
neobos sekundära typografi – Verdana – används  
i två skärningar:
– Bold
– Regular 

När många ska kunna ta del  
av det som producerats
Ibland är det viktigt att dokument som skapas lätt kan öppnas  
och justeras av andra. I de fallen använder vi Verdana som är  
ett av de typsnitt som per automatika alltid finns installerade  
på de flesta datorer. Som exempel kan vara wordmallar, 
powerpointmallar som ska användas av många. 

Tänk på att Verdana endast finns i två skärningar  
så variationerna blir inte så stora visuellt.

Abc
VERDANA BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abc
VERDANA REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Används till rubriker och effektgrafik.

Används till brödtext. 
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TYPOGRAFI INTERN/FINANSIELL KOMMUNIKATION 
 
 

1. Rubrik – Verdana Bold, vänsterställd, versalgemen.

2. Ingress – Verdana Bold, vänsterställd, versalgemen. 
 
3. Brödtext – Verdana Regular, vänsterställd, versalgemen. 

4. Mellanrubrik – Verdana Bold, vänsterställd, versaler. 

Lorem ipsum dolores 
sit amet nimiri
Re, sequati ipiet res a velibearcid et utaepel lanihit et eture consed 
quae. Nequist alique expero odis et omnimus, estis dolenim res-
trum nima quata si am eatis si bla boreium utaeperatur, que es dem 
endis ne cum expedig nimporit re pa consedia. 

VOLOREM ODITIS MINTE VERFERIBUS
Arum qui offictamus andae. To et odipid ut omnis sinihillab in cus, quiam ea 
idit doluptaspere volutat usaperf erferum, idererferat. Officid elignih icimilit 
ut ommodistrum et qui ilitiosam ventia cor maxim rerum explique quo bea 
niatium aut magnisquis simus reptat et asim quam, que et qui dis exceaqu 
atesciunt que liquia quia parciet vel moditat quodion pa solor saestis provi-
debis et mo que sequam, conserum intiore.

VOLOREM ODITIS MINTE VERFERIBUS
Molorruntur, aboriberit idi dolum, tem ut dolores vero quisqui dem illa dem-
qui dolupti isciet volut estiorios alitaes nis in nones magnat venem fuga. 
Pudam unt evenis nonseque ium sunt pedita que dolum et mint, conse 
commodi gendiate sitibus, opta doluptatur aut alitium ist vendunt lam, 
volupti ssimos et facesto tatiberovit eatet doluptae con et quatior ab idellau 
temqui blaborp orendam resseque ex etur, tempostrum volumquia necepe-
rum sequae. sandem excepud andus, quis nim

1/1

Ortenorten 22-12-31

1.

2.

3.

4.

neobo Fastigheter AB Postadress Uppgifter Fler uppgifter Fler uppgifter
Gatuadressen 123 Gatangatan 123 ZXXXX-XXXX XXX-XXX XX XX XXX-XXX XX XX
123 45 Ortenorten 123 45 Orten Xx xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX XXX-XXX XX XX
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BILDMANÉR 
 
 

Bilder som visar  
vad vi gör och står för
Våra fastigheter är till för alla. Gammal som ung. Familj eller 
singel. Lägenheterna är lika olika som de som bor i dem. 
Och vi finns i hela landet. När man ser kommunikation från 
neobo är det viktigt att det blir ett samspel mellan en stor, 
trygg aktör som har en omtanke till dem som hyr av oss. De 
signalerna ska våra bilder och kommunikationen sända. 

Olika typer av bilder
Vi ska visa våra fastigheter. Nya och sådana som har funnits 
ett tag. Vi ska visa en urban miljö men också de fastigheter 
som inte ligger i de största städerna. Fastigheterna visas ur 
spännande vinklar alt annan komposition som gör att det inte 
bara blir en informationsbild. Det kan även vara detaljer som 
dörrar, fönster eller annat från t ex trappuppgångar.

Vi ska också visa hur det är att bo i våra fastigheter. Här kan det 
vara varma, inbjudande miljöer där människor har det bra. I köket, 
vardagsrummet och sovrummet pågår det verkliga livet och vi 
visar såväl detaljer som miljöer där människor och djur trivs. Vi 
tänker på mångfald och olika livsstilar när vi visar interiöra bilder.

Olika bilder passar till olika ändamål. En del passar bra i extern 
kommunikation och en del passar bättre på t ex webben. I de 
fall det ska vara text i bild färgar vi in dem med en toning i 
någon av profilfärgerna för att texterna ska träda fram ordentligt.
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