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Tone of Voice
SAMOKs Tone of Voice berättar hur SAMOK kommunicerar. 

SAMOKs
kommunikation är

pålitligt, lätt
tillgängligt och

modigt.

SAMOKs
kommunikation är

professionellt, fräscht
och intressant.

SAMOK
kommunicerar

kritiskt, interaktivt
och sakkunnigt. 



Identifieringsfärger
SAMOKs signaturfärg är en pålitlig orange. Vid sidan av orange används kontrast-
och accentfärgerna grönt, gult och rosa. SAMOKs visuella utseende innehåller
också de välkända färgerna svart (#000000) och vitt (#FFFFFF).

 

Med svart text och svart
bakgrund använde dessa

färger:

Med vit text och vit
bakgrund används dessa

färger:

Huvudfärg,
#FF8300

#40B180

#FCC35F

#F3997B

#2F825E

#7D7500

#BA5807



Logon
Logotyperna finns i orange och svart,
orange och vitt eller bara svart och vitt. 

Logon med namn finns på finska,
svenska och engelska. Det finns också en
version på alla tre språken samt på finska
och svenska, som är idealiska att
använda som t.ex. filfot.  

Logotyper med en punkt och på
varandra är mer fritt utformade.
SAMOKs emblem kan också användas
som sådan, så länge det framgår tydligt
av materialet att det är SAMOK.



Logo med punkt

Namn, tre olika språk

Logo på varandra



Namn på finska, svenska och engelska 

#YHstuderanden
#stoltYH
#därförYH

SAMOK strävar till att kommunicera allting på
både finska och svenska. Vid behov och enligt
resurser kommunicerar SAMOK också på
engelska.

SAMOK använder nyckelord i sin
kommunikation som är sammanhängande och
igenkännbara. Samtidigt använder SAMOK
nyckelord i olika kampanjer och evenemang,
som t.ex. #startskottet.

 SAMOKs nyckelord:

Logons proportioner

Lämna alltid minst det tomma utrymme som anges av de grå
elementen runt logotypen. Ändra inte logotypens
proportioner, färger eller andra element.
Använd den version som är lämplig för ändamålet. 



Namn, finska och svenska SAMOK-logotypen används främst med
en orange emblem och svart text. Om
bakgrunden är mörk används logon med
en orange emblem och vit text. Om den
orange färgen inte passar ihop med
helheten kan logon också användas i
svart på ljus bakgrund eller i vitt på mörk
bakgrund. Emblemet får endast användas
officiellt i orange, vitt eller svart.

SAMOKs namn böjs alltid utan kolon. 

Emblem



Typsnitt
Typsnitten kan laddas ner från Google Fonts-biblioteket
på fonts.google.com. Google Fonts typsnitt är gratis. De
visas även på enheter som inte har dessa teckensnitt
installerade.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Rubrik

Lato Bold
Rekommenderad fontstorlek 28pt /
2,5–3 * brödtext

Ingressit
Lato 
Rekommenderad fontstorlek 16pt / 1,5
* brödtext

Brödtext
Lato Light
Lato Regular
Rekommenderad fontstorlek 11pt

PÅ YH-STUDERANDENAS SIDA SEDAN 1996



Citattext kan användas för
att skapa struktur i
broschyrer och på

webbplatser. 

Citat och interpunktion kan användas
för att lyfta fram viktiga utdrag och för
att ge innehållet en rytmisk känsla. 
Angivelsemärken finns också i alla våra
olika färger.



"För att verkligen vara 
för ett ansvarstagande,

starkt och stabilt
Norden måste vi alla

göra våra röster hörda."



Inlägg i sociala medier använder sig av visuella element och foton.
SAMOKs olika färger kan användas på olika sätt, vilket ger ett mer
färgstarkt och intressant utseende. 




