
1

VARUMÄRKESMANUAL



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VARUMÄRKESTEXTER  3

Varumärke 4

Regionen 5

Turism 6

Hantverk 7

Naturbrodukter 8 

Ansvarslöfte 9

Kriterier för att använda
logotypen            10

VISUELLA UTTRYCK 13

Symbol 14

Slogan 17

Typografi  18

Färger 20

Användning av bi lder 22

Grafiska element     23

Anvisningar t i l l  företagare  25

TILLÄMPNINGAR 27

Stämpel 28

Kl istermärken 29

Blanketter 30

Aff isch 31

Rol l-ups 32

Presentation   33

Webbsidor    34



3

VARUMÄRKESTEXTER
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VARUMÄRKE

VARUMÄRKESTEXTER

Original Lapland är en kedja av små aktörer i det gemensamma finsk-svenska kulturområdet 
i Torne-Muonioälvens dalgång. 

LÄR KÄNNA vårt Lappland, det omedelbara och genuina Meän Lappi.  
GÅ PÅ otrampade stigar. 
HITTA unika dolda pärlor. 
MÖT direkta och okonstlade människor. 
KÄNN storheten i det lilla. 
STANNA UPP och låt ljusets livsrytm beröra dig. 
 
DET ÄR BARA ATT KOMMA!

SÅ HÄR KAN DU TILL EXEMPEL BERÄTTA OM ORIGINAL LAPLAND PÅ DIN WEBBPLATS:

ORIGINAL LAPLAND - FÖL J ÄLVEN TILL OSS
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REGIONEN

VARUMÄRKESTEXTER

”När du en gång har kommit hit till Meän Lappi, så har du inte lust att åka härifrån mer.”

Meän Lappi är det gemensamma finsk-svenska kulturlandskapet i Torne-Muonioälvdalen. 
Meän Lappi sträcker sig från Torneå till Kilpisjärvi, från den lummiga älvmynningen till det 
mäktiga fjällandskapet. 

Däremellan går världens vänligaste gräns: Gränsälven Torne-Muonio älv skiljer länder 
åt, men förenar människor. Åk så ofta du vill mellan Finland och Sverige och vice versa 
– vi räknar inte. Och vi stressar inte. Sätt dig ner en stund, så kokar vi potatis och kaffe. 
Förutom finska och svenska talas det gemensamma språket meänkieli i området.

Elva kommuner, fyra språk, tre folk, två stater, en gemensam underbar hembygd vid älvens 
strand. Det är vårt Lappland. Gärna även ditt Lappland. Det är bara att komma!

Original Lapland är vägen till älvlandet. Kom och upplev det genuina Meän Lappi,  
naturen, kulturen och det unika sättet att leva. 

ÄLVLAPPLAND INBJUDER TILL BESÖK
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TURISM

VARUMÄRKESTEXTER

”Följ med oss, så ska vi visa dig ett Lappland med platser  
som du aldrig har hört talas om.”

Upptäck Meän Lappi, som upptäcktsresande har förundrats över sedan 1600-talet. Gå på 
otrampade stigar. Hitta unika dolda pärlor. Möt direkta och okonstlade människor. Känn 
storheten i det lilla. 

Stanna upp och låt ljuset bestämma livsrytmen. Älven är vår kalender. När går isen? Har 
den svämmat över? Går laxen upp? Är Älven frusen än? Solljuset är vår klocka. Under 
mörkertiden ser man knappt solen, så man behöver inte ha bråttom. På sommaren är det 
ljust natten lång. Då har man tid att hålla på med allt! Men vi har ingen brådska. Sätt dig 
här på tuvan så kokar vi potatis. 
 
Lär känna det omedelbara och genuina Meän Lappi. Här möter du människor och natur 
sådana som de skapades till. 

Original Lapland är vägen till älvlandet. Kom och upplev det genuina Meän Lappi, 
naturen, kulturen och det unika levnadssättet. Det är bara att komma.

SEMESTER VID DEN FRIA ÄLVEN



7

HANTVERK

VARUMÄRKESTEXTER

”Det är bara att göra det.”

Ta med dig en bit av Meän Lappi. Varje Original Lapland-produkt är baserad på älvdalens 
hantverkstradition, kunnande och mentalitet. Arbetet ska göras så att man kan vara stolt 
över resultatet. Arbetet får ta den tid som det behöver. Vi stressar inte.

Ta med dig en bit av det kunnande som Meän Lappis far- och morföräldrar och mammor 
kärleksfullt har fört vidare till följande generation. Och från dig går det vidare till nästa.

Original Lapland-produkterna är vägen till älvlandet. Du får del av det genuina Meän 
Lappi, natur, kultur och ett unikt sätt att leva. 

VÅRDA DE GAMLA KUNSKAPERNA I MEÄN LAPPI



8

NATURPRODUKTER

VARUMÄRKESTEXTER

”Vi ska nog ta väl hand om dig! Vi kokar potatis och kaffe förstås.”

Torne-Muonioälven är den längsta fritt strömmande älven i Europa och en stor laxälv. 
Människor har bott vid älven i tusentals år och livnärt sig av den arktiska naturen.

I Meän Lappi har vi inte tid att stressa. Det finns så mycket gott att äta. Du får traktens fisk, 
kött och bär på tallriken – ansvarsfull lokalproducerad mat från skog, älvar, fjäll och hagar. 
Och rieska mellan varven förstås! 

Vi vill skämma bort dig med wellness- och friskvårdsprodukter från Lapplands natur. Vilda 
örter som vuxit i midnattssolen, välgörande dofter, källvatten och andra lappländska skatter 
får dig att må bra på ett naturligt sätt.

Original Lapland är vägen till älvlandet. Det är det genuina Meän Lappi, naturen, kulturen  
och det unika sättet att leva. Det är bara att njuta.

LÅT NATUREN VÅRDA DIN SJÄL,  
DIN KROPP OCH DINA SINNEN
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ANSVARSLÖFTE

DET HÄR LOVAR VI 
TILLSAMMANS

1. VI SAMARBETAR ÄRLIGT

• Vi bedriver ett fördomsfritt samarbete i närområdet mellan företag, samhällen och individer.
• Närområdet för oss är det gemensamma Original Lapland-området i Sverige och Finland.

2. VI TAR HAND OM NATUREN OCH DJUREN

• Vi ger våra gäster råd om hur de rör sig i naturen säkert, ansvarsfullt och på ett sätt som ger 
dem den bästa möjliga upplevelsen.

• Vi tillgodogör oss naturens gåvor på ett hållbart sätt. 
• Vi ser till djurens välfärd och ger dem ett värdigt bemötande. 

• 3.  VI RESPEKTERAR VÅR KULTUR

• I vårt område talas en egen dialekt, som kallas meänkieli på svenska sidan (ett officiellt 
minoritetsspråk i Sverige) och Tornedalsdialekten i Finland. I talspråket används termen 
meänkieli i hela området

• Vi stärker bevarandet av meänkieli genom att aktivt använda språket och berätta för andra om 
det.

• Du kan visa att du värdesätter meänkieli genom att lära dig några fraser: ”Kuas solet? – Vad 
heter du? Mistäs solet poissa? – Var kommer du ifrån? Sole poka mikhään! – Inga problem!”

4. VI TAR HAND OM VARANDRA

• På företagen visar vi vår uppskattning för våra medmänniskor:
• genom att dela företagets egen historia på hemsidan och med kunderna
• genom att följa gällande arbetslagstiftning och förordningar
• genom att vårda oss om företagarens och de anställdas välbefinnande och ork

• På företagen diskriminerar vi inte någon på grund av religion, kön, sexuell läggning eller hudfärg. 
• Vi lyfter fram problem och förbättringsområden i olika forum och evenemang och 

uppmärksammar beslutsfattarna på dem

5. VI PRIORITERAR LOKALPRODUCERAT

• När vi använder hantverks- och livsmedelsprodukter prioriterar vi så långt det går råvaror, 
material och produkter från närområdet.

• Så längt det är möjligt gynnar vi lokala leverantörer vid upphandling av tjänster.

6. VI SATSAR PÅ SÄKERHET OCH KVALITET

• Företagen följer gällande säkerhets- och hygienföreskrifter för lokaler, redskap, utrustning och 
tjänster.

• Ledare av aktiviteter har minst första hjälpen-/EA1-kompetens.

7. VI TAR HÄNSYN TILL KLIMATPÅVERKAN
• Vi återvinner och sparar energi.
• Vi hjälper gästerna att välja färdsätt som ger låga utsläpp: www.perille.fi  
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KRITERIER FÖR ATT ANVÄNDA LOGOTYPEN

RÄTT ATT ANVÄNDA 
ORIGINAL LAPLAND-LOGOTYPEN 
OCH VARUMÄRKET

BAKGRUND

Original Lapland-logotypen och varumärket administreras av Original Lapland 
rf. Original Lapland-logotypen kommunicerar till konsumenter, företag och andra 
intressenter om en ansvarsfull aktör som delar de gemensamma värderingarna och 
främjar regionens livskraft. Den gemensamma logotypen ökar kännedomen om 
regionen, företagen och tjänsterna, motiverar aktörerna att samarbeta och stärker 
det gemensamma varumärket. 

Rätt att använda logotypen beviljas av Original Lapland rf. Företag och 
organisationer kan ansöka om rätt att använda Original Lapland-logotypen för 
att marknadsföra sina egna tjänster och produkter. Företaget/organisationen 
medges användningsrätt när de åtagit sig att följa de gemensamma kriterierna 
och användaravtalet och betalat den årliga medlemsavgiften. Logotypen får inte 
överlåtas till tredje part eller ändras (exempelvis färger).

Företaget/organisationen skickar ansökan till Original Lapland rf (Google 
Forms). När ansökan är godkänd får företaget Original Lapland-logotypen och 
varumärkesmanualen i digital form. Det är inte tillåtet att göra ändringar i logotypen. 

Det är bara Original Lapland rf som har rätt att tillverka officiella produkter med 
Original Lapland-logotypen (t.ex. kläder, smycken, souvenirer, klistermärken, pins). 
Företag eller organisation som har rätt att använda Original Lapland-logotypen kan 
bli återförsäljare av produkterna. 

Styrelsen för Original Lapland rf kan återkalla rätten att använda logotypen om 
företagets verksamhet strider mot god smak, moral eller mot användaravtalet, om 
företaget underlåter att betala medlemsavgiften eller om företagets verksamhet 
förändras väsentligt.

Mer information: info@originallapland.com - www.originallapland.com
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ORIGINAL LAPLANDS KRITERIER  
FÖR FÖRETAG SOM ANVÄNDER LOGOTYPEN

VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL

• Företagets/organisationens verksamhet, tjänster och produkter ska omfatta 
Original Laplands verksamhetsområde, som sträcker sig från Torne-Muonio 
älvdal till Kilpisjärvi och täcker de två länderna på ömse sidor av älven – 
Sverige och Finland.

• Företaget/organisationen ska producera tjänster och produkter som är 
relaterade till Original Laplands verksamhetsidé

• Företaget/organisationen ska åta sig att följa Original Laplands värderingar 
och de gemensamt utarbetade spelreglerna

SAMARBETE

• Så långt det är möjligt ska företaget/organisationen delta i Original Laplands 
gemensamma aktiviteter, såsom gemensamma projekt, coachning, lära känna 
andra företagare i området samt näringslivs- och samhällsträffar

• Företagets samarbetspartner är i första hand medlemmar i Original Lapland rf 
eller företag som har ansvarsfull verksamhet i regionen

• Företaget åtar sig att i sin egen verksamhet presentera och lyfta fram tjänster 
och produkter från Original Lapland rf:s företag. 

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

• Företaget/organisationen ska lyfta fram Original Lapland i marknadsföring, 
kommunikation och kundverksamhet till exempel på följande sätt:

• i sina butiks- och kundutrymmen tillhandahålla Original Laplands 
gemensamma broschyrer, affischer eller andra publikationer och dela 
ut dem till kunderna 

• företagets/organisationens webbplats ska ha minst en länk till den 
gemensamma webbplatsen

• infoga Original Lapland-logotypen i de publikationer som produceras 
(webbplats, handelsplatser, företagsbroschyrer)

• informera personalen om Original Laplands verksamhet och anvisa 
dem att berätta för sina kunder om Original Laplands destinationer, 
tjänster och produkter 

• Företaget ska sträva efter att bemöta sina kunder i enlighet med Original 
Laplands värderingar, såsom att vårda regionens traditionella gästfrihet och 
berätta historien om områdets livsstil, historia och traditioner. 

• Vid gemensamma framträdanden, såsom mässor och säljevenemang, 
förbinder sig företagets representant att bära officiella Original Lapland-
kläder med Original Lapland-logotypen (om de finns tillgängliga).

KRITERIER FÖR ATT ANVÄNDA LOGOTYPEN
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ANSVARSTAGANDE

• Företaget strävar efter att instruera kunderna hur man vistas i naturen på ett 
säkert och ansvarsfullt sätt för att få bästa möjliga upplevelse 

• Företaget prioriterar produkter, tjänster och råvaror från närområdet

• Företaget strävar efter att återvinna och spara energi

• Företaget följer etiska riktlinjer för fiske och jakt

• Företaget strävar efter att tillsammans med andra företag  lyfta fram problem 
och utvecklingsområden i olika forum, evenemang och uppmärksamma 
beslutsfattare på dem 

• Företaget värdesätter sig själv och sin personal på bland annat följande sätt:

• genom att berätta sin egen historia på sin hemsida och i kontakten med 
kunder 

• följa gällande arbetslagstiftning och förordningar

• sträva efter fasta anställningar

• Företaget diskriminerar inte någon på grund av religion, kön, sexuell läggning 
eller hudfärg

• Företaget sörjer för säkerheten i lokalerna och verksamheten till exempel på 
följande sätt

• genom att vid behov utarbeta riskanalyser och säkerhetsplaner enligt 
Säkerhets- och kemikalieverkets (TUKES) riktlinjer

• se till att personal som är involverad i tillhandahållandet av tjänsten har 
kunskaper i första hjälpen på minst EA 1 -nivå 

HANTVERKSPRODUKTER

Hantverksprodukter ska huvudsakligen vara inhemska, tillverkade av inhemska 
råvaror och naturmaterial (undantag kan accepteras beroende på avsedd 
användning). Produkterna ska till största delen vara designade i regionen, estetiskt 
tilltalande och anpassade för sin avsedda användning på ett sådant sätt att de tål 
den användning som de är avsedda för. Produkter som säljs i hantverksbutik får inte 
huvudsakligen vara industritillverkade och importerade souvenirer.

LIVSMEDELSPRODUKTER

Lokala naturskatter, som svamp, bär, kött och fisk som används i livsmedel och 
matlagning, överensstämmer med Original Lapland rf:s värderingar, stärker 
områdets livskraft och skapar arbetstillfällen. Även kunderna uppskattar dem.  
Att ta fram regionens egna recept och traditionella rätter stärker också Original 
Lapland rf:s varumärke. Original Lapland-logotypen kan användas på sådana 
produkter. 

Om produkten är förpackad ska förpackningsmetoden vara miljövänlig. 
Förpackningen ska vara försedd med Original Lapland-logotypen. 

KRITERIET FÖR ATT ANVÄNDA LOGOTYPEN
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ORIGINAL LAPLAND’S VISUELLA UTTRYCK
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SYMBOL RUND SYMBOL HORISONTELL SYMBOL

SYMBOL MED SLOGAN

MÄRKE

Märket illustrerar Tornedalens älv-, bergs- och fjällandskap, 
där himlen och ljuset speglar sig i Älven. 

Den handgjorda, lätt oslipade formen ger en känsla av det 
okonstlade livet i Meän Lappi. Människorna, kulturen och 
levnadssättet i Meän Lappi har fått ett eget unikt märke, 
Älvsymbolen.

ÄLVSYMBOL



15

SYMBOL

SKYDDAT OMRÅDE

Ett område som är minst lika stort som i figuren nedan 
lämnas alltid runt symbolen och ingen text, bilder eller andra 
element får placeras närmare än så. Detta säkerställer att 
logotypen alltid är läsbar och tydligt urskiljbar från resten av 
materialet.

Det skyddade området kan göras mer flexibelt om symbolen 
används ”frimärksmässigt” så att en del av symbolens 
cirkel skärs av. Se nästa sida för mer information om sådan 
användning.
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SYMBOL

SÅ HÄR ANVÄNDER DU 
SYMBOLEN RÄTT

Var alltid tydlig när du använder symbolen: texten ska vara 
läsbar, symbolen ska skilja sig från bakgrunden och vara 
tillräckligt stor. Använd alltid en färdig symbol, ändra inte 
dimensionerna på symbolen och kombinera inte märke och 
namnlogotyp godtyckligt.

Symbolen används i svart eller vitt. Använd den vita 
symbolen på mörk bakgrund och den svarta symbolen 
på ljus botten. Även här är urskiljbarheten viktig, använd inte 
symbolen mot en alltför vag bakgrund.

Vid behov kan symbolen användas så att en del av cirkeln 
bakom symbolen avgränsas. Vid avgränsning måste du 
dock alltid se till att märket eller skriften inte avgränsas.

Symbolen urski l js inte Färgad bakgrund i  symbolen Symbolen är för avgränsad

Symbolens delar kombineras 
 felaktigt

Symbolens dimensioner är förvrängda
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FÖLJ ÄLVEN TILL OSS

SLOGAN

Älven tar dig till vårt Lappland – njut av semester, lugn och 
ett avslappnat liv.

HISTORIEN BAKOM SLOGAN

ANVÄNDNING AV SLOGAN TILLSAMMANS MED SYMBOL
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TYPOGRAFI

KALAM BOLD

abdcefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABDCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890&?!:,
MULISH REGULAR

abdcefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABDCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890&?!:,

I rubriken används typsnittet Kalam. Den handstilsaktiga 
utformningen ger typsnittet personlighet och gör det 
lättillgängligt.  Kalam är optimerat för skärmvy, men det 
fungerar utmärkt även för tryckt material.

I brödtext används typsnittet Mulish. Mulish är ett modernt 
och tydligt typsnitt utan seriffer, vars runda former uppvisar 
samma vänlighet och tillgänglighet som rubriktypsnittet.

Båda typsnitten är Google-typsnitt och kan laddas ner 
gratis.

LADDA NER KALAM HÄR:

https://fonts.google.com/specimen/Kalam?query=kalam

LADDA NER MULISH HÄR:

https://fonts.google.com/specimen/
Mulish?query=muli#standard-styles

TYPSNITTEN  
KOMMUNICERAR 
VÄNLIGHET
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TYPOGRAFI

HUVUDRUBRIK
PÅ TVÅ RADER
Ingress. Facia dollici reicimusda quo omnimet 
occus ulla ent, occum dollaudi sin placimaxim dus-
tem et fugitia coraest quat. Comnis modicid esequi 
voloria dol.

Brödtext. Facia dollici reicimusda quo omnimet occus ulla ent, occum dollaudi sin pla-
cimaxim dustem et fugitia coraest quatComnis modicid esequi voloria dol. Mil into co-
ratis ilia di aspidenet et moloriam quatectium a istiae si occus ex eum eius a volor aut 
enis et modiore puditam qui qui non nulparum aut fugit laborem res eum vendeni mo-
dicit por mollaccaecus saectures adignihit, et, omnihil luptamu scimus, id mil et volup-
tat vel maximperatio odi soloria dolupta tectemque ratur sum quas expliqu iatinimos 
sae amendam quia dolo cus sero explatium cuptatiorum velit, ut molo totatia endis 
doluptata il mi, num volupitio corepuda vollabore inveribusa debis inis dolorem que 
nustecu lparum ellab in cor mi, cus sumquo maxim a nobis et estrum exercim usanditi 
undam es aut moditasi odit rehenitiam, sequuntum, quiatet as co.

MINDRE RUBRIK ÄN HUVUDRUBRIKEN

KALAM BOLD MED VERSALER

MULISH SEMIBOLD 

MULISH BOLD MED VERSALER  
SPÄRRAD

MULISH REGULAR

Typsnittet Kalam används alltid i fet stil i rubriken och 
texten skrivs med versaler. X-höjden på Kalam-typsnittet 
är liten, så du måste alltid se till att rubriktypsnittet är 
tillräckligt stort. Radavståndet i rubriktypsnittet måste vara 
ganska tätt så att rubriken bildar en sammanhängande 
helhet. Exempelvis i texten intill är rubrikstorleken 78pt och 
radavståndet 80pt.

Det finns flera olika skärningar av Mulish-typsnittet och de 
kan anpassas till situationen. 

I en ingress eller kort text är Semibold en lämplig skärning. 
För rubriker som är mindre än huvudrubriken används 
skärningen Bold i Mulish, och teckenavståndet minskas 
också där det är möjligt. Även rubriker som är mindre än 
huvudrubriken skrivs med versaler. 

Skärningen Regular används i brödtext. När brödtexten 
bryts, se till att radavståndet är tillräckligt stort. Då blir 
intrycket inte för tätt, utan textmassan förblir lättläst 
och luftig. Radavståndet kan vara en tredjedel större 
än bokstavsstorleken, till exempel i denna text är 
bokstavsstorleken 18pt och radavståndet 24pt.

ANVÄND TYPSNITTEN  
SÅ HÄR
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VARUMÄRKESFÄRGER

VIT (SNÖ)

Pantone: -
CMYK: -
sRGB: 255, 255, 255
Hex: ffffff
RAL: 9003 #ecece7

SVART (POLARNATTEN)

Pantone: Neutral Black
CMYK: 100K
sRGB: 26,26,24
Hex: 1a1a18
RAL: 9017 #2a292a

BRUTEN MÖRKBLÅ
(HORISONT)

Pantone: 294C
CMYK: 100C, 76M, 38K
sRGB: 0,47, 109
Hex: 002f6d
RAL: 5022 #222d5a

MÖRKGRÖN (SKOG)

Pantone: 342C
CMYK: 100C, 75Y, 44K
sRGB: 0,102, 72
Hex: 006648
RAL: 6029 #006f3d

GUL (SOL)

Pantone: 109 C
CMYK: 15M, 100C
sRGB: 255, 210, 0
Hex: ffd200
RAL: 1018 #faca30

Original Laplands huvudfärger är svart och vitt. När det är möjligt 
används märket och logotypen alltid i svart eller i vitt, beroende på 
vilken färg som gör logotypen eller märket lättare att urskilja i varje 
situation. Speciellt på medlemsföretag är det bra att använda en 
svart eller vit version av symbolen, så att färgerna inte blandas ihop 
med medlemsföretagets egna varumärkesfärger.

För att ge färg åt det visuella uttrycket används fotografier, som är 
den huvudsakliga illustrationsformen. Det finns dock situationer där 
effektfärger kan vara nödvändiga. För Original Lapland har valts ut 
tre färger som kan användas för detta. 

Original Laplands färger kommer från tornedalsflaggan Meänmaan 
flaku (blå, vit och gul). Vid sidan av dessa färger har även grönt 
introducerats. Tillsammans skapar färgerna ett älvlandskap där 
solen tittar fram bakom bergen och lyser upp älven som korsar 
landskapet och skogen som når ända till horisonten.

I det visuella uttrycket används färger endast som små 
effektelement. Färger kan även användas som genomskinliga ytor 
exempelvis på bilder.

RGB- eller HEX-färger används i digitala versioner. CMYK-färger 
används i fyrfärgstryck, PMS-färger i specialtryck och RAL-färger 
används i exteriörmålningar.

FÄRGER FRÅN  
TORNE ÄLVDAL
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DEBITIA NUM 
NOBIT 

Consedi temporestrum 
corerumqui rest etur arumqui 

debitia num nobit mo 
voluptate inctiisqui a ius 
nullorr oreptat ionsedis.

AMET  
FACEPEL
IQUIBUS

DOLOREM 
VELICIMUS ALIQUI  

 
Consedi temporestrum corerumqui 
rest etur arumqui debitia num nobit 
mo voluptate inctiisqui a ius nullorr 

oreptat ionsedis.

Id eosapite lauda parchit autemol uptur, si volorep 
ersped mo odit excerro teniati alique remque 
reptae velliae velis elestii squiaeLita et aut quae 
nobitae la voluptatem dest, conse elibus.

DEBITIA 
NUM NOBIT 
Consedi temporestrum 

corerumqui rest etur 
arumqui debitia num nobit 
mo voluptate inctiisqui a 

ius nullorr oreptat ionsedis.
Itam sum simincipsae et 
fuga. Lor aut era pliaect 

aspere voluptam net apit, 
saperferum.

VARUMÄRKESFÄRGER

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING 
AV FÄRGER Förutom på fotografier endast färgerna svart och vit

Färger som används som effektgivare och transparenta ytor

LÄS MER

LÄS MER
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ANVÄNDNING AV BILDER

BILDER PÅ NATUR  
OCH MÄNNISKOR
Fotografier spelar en viktig roll i Original Laplands visuella uttryck. 
Därför är det viktigt att bilderna är av hög kvalitet och alltid har en 
upplösning som passar situationen.

Det finns några riktlinjer för bildernas stil som bör följas för att hålla 
en enhetlig linje:

1. Visa lokala, gladlynta människor
2. Använd överraskande bildvinklar och beskärning  
3. Visa områdets natur och landskap: ljus, rymd, detaljer
4. Prioritera bilder som innehåller Original Laplands 
varumärkesfärger: 
blått, gult och grönt (svart och vitt) 

Anvisningarna hjälper dig både att välja befintliga bilder och att 
ta nya. Berätta om bildstilen för alla som arbetar med bilderna: 
fotografer, grafiker och kommunikatörer.
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GRAFISKA ELEMENT

LANDSKAP VID ÄLVEN
Original Laplands visuella uttryck stöds på ett naturligt sätt av 
landskapsteckningarna, som ger en mer särpräglad och handgjord 
effekt åt uttrycket. 

Det finns sex teckningar som hör till det visuella uttrycket. 
Panoramateckningen föreställer vattenleden, älven och 
bebyggelsen på båda stränderna, förbundna med en bro. De mindre 
teckningarna är detaljer av landskapet vid älvens strand. Även delar 
av teckningar kan användas som illustrationer. 

Elementen kan användas i antingen svart eller vitt. Elementen 
ger det visuella uttrycket en egen prägel, speciellt när det inte är 
möjligt eller vettigt att använda fotografier, som i en Word-brevmall. 
Liksom för symbolen är det viktigt att även elementen är urskiljbara. 
Teckningarna kan användas för att liva upp och ge krydda åt det 
visuella uttrycket, men den huvudsakliga illustrationsstilen baseras 
på fotografier.
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GRAFISKA ELEMENT

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING  
AV ELEMENT
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ANVISNINGAR TILL FÖRETAGARE

Läs anvisningarna i denna varumärkesmanual innan du börjar 
använda Original Lapland-symbolen eller andra element i din egen 
kommunikation och var noga med att följa anvisningarna. 

Logotypen och symbolen är i svart och vitt så att de kan användas 
tillsammans med ditt företags varumärkesfärg. Du kan använda 
symbolen i all din kommunikation: broschyrer, webbplatser, sociala 
medier. På webbplatsen kan den mest naturliga platsen för 
symbolen vara sidfoten på webbsidan. Inkludera alltid en länk till 
webbplatsen originallapland.com i logotypen. 

Du kan använda Original Lapland-etiketten som identifierare på 
dina produkter. Placera etiketten där den har god synlighet, men 
inte skymmer annan information om produkten.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV SYMBOL I MEDLEMSFÖRETAGENS KOMMUNIKATION OCH PRODUKTER

Symbol i  s idfoten på medlemsföretagets hemsida

Symbol i  medlemsföretagets broschyrer

Etikett på produkter

DET ÄR BARA  
ATT ANVÄNDA!
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ANVISNINGAR TILL FÖRETAGARE

Förutom visuella symboler kan du i din kommunikation använda
varumärkets slogan (”Följ älven till oss”) samt dialektala uttryck och 
citat på meänkieli, som finns på denna sida. 

På sidan 4 i denna varumärkesmanual finns en kort introduktion 
till Original Lapland, som sammanfattar kärnan i varumärket. Om 
du vill berätta om Original Lapland på exempelvis ditt företags 
hemsida eller någon annanstans kan du använda texten eller delar 
av den till hjälp.

Använd taggarna #originallapland och #meänlappi  
i företagets kommunikation

SOLEKKO TEHÄ

TALESÄTT CITAT

SOLEKKO RAKASTAA

SOLEKKO TULLA

SOLE POKA MIKHÄÄN

Ko sie kerran hoksaat tämän Meän Lapin,  
niin siehän et halvaa täältä ennää pois lähteä.

Lähe meän völhjyyn, niin met poka näytämä sulle semmosta Lappia,  
mistä sole ennen kuulukhaan.

 Met kyllä piämä sinusta rohki hyän huolen!  
Keitämä potut ja kahvit tietekki.

Det är bara att göra

Det är bara att älska

Det är bara att komma

Det är inga problem

”När du en gång har kommit hit till Meän Lappi,  
så har du inte lust att åka härifrån mer.”

”Följ med oss, så ska vi visa dig ett Lappland med platser 
som du aldrig har hört talas om.”

”Vi ska nog ta väl hand om dig!  
Vi kokar potatis och kaffe förstås.”
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EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR AV DET VISUELLA UTTRYCKET
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STÄMPEL
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KLISTERMÄRKEN
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BLANKETTER
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AFFISCH
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ROLL-UPS
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PRESENTATION
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WEBBSIDOR
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www.originallapland.com


