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I den grafiska manualen för Närpes stad samlas riktlinjer och anvisningar för stadens visuella 
identitet och kommunikation. Syftet med en grafisk manual är att det ska finnas ett gemen-
samt uttryck för all kommunikation. Det gäller såväl kommunikationen inom staden som mellan  
staden och invånarna i Närpes samt vår kommunikation med övrig omvärld. Det gemensamma 
uttrycket är viktigt för att avsändaren ska vara tydlig och för att budskapet ska nå fram på ett 
korrekt sätt. 

I manualen ingår delar som beskriver val av logotyp, typografi och färger, samt beskrivningar 
av hur kommunikationen ska anpassas via bildspråk, annonser och profilprodukter. 

Stadsstyrelsen i Närpes styr stadens informationsarbete och stadens förvaltningsavdelning  
svarar på frågor som gäller den grafiska manualens efterlevnad. 
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Logotypen
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LOGOTYPEN

Logotypen är Närpes stads främsta visuella kännetecken. Den tydliggör att staden står bakom 

verksamheten eller informationen. Genom att följa riktlinjerna för hur logotypen ska användas 

förstärks bilden av Närpes stad och vårt varumärke. Stadens logotyp används i den dagliga  

kommunikationen och marknadsföringen. 

Närpes stads logotyp består av två delar, den grafiska symbolen som består av ett emblem och 

den tillhörande texten Närpes/Närpiö. Tillsammans bildar dessa element vår logotyp. 

Logotypen kan härledas från stadens vapen. Den obrutna linjen symboliserar gemenskap och 

inkludering och den bekanta blad- och hjärtformen från stadsvapnet förmedlar ett budskap om 

tillväxt och framåtanda. 
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LOGOTYPEN

Logotypen finns i olika utföranden, en stående version och en liggande version. Versionerna 

finns både i färg och i svartvitt. Det finns ingen inbördes rangordning mellan varianterna, men 

rekommendationen är att den liggande färgversionen används i första hand när det är möjligt. 

Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller modifieras. 

Budskap, förvaltningsnamn eller liknande ska inte kopplas ihop med logotypen. 
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LOGOTYPEN

Liggande Stående

Negativ

Fyrfärg

Negativ

Fyrfärg
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LOGOTYPEN

Liggande Stående

Vitt

Svart

Vitt

Svart
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LOGOTYPEN

Liggande Stående

Uga. Ut mo berum restibus mo essitas etur? Ulparist, cone prat. Estis dipsa 
volut qui ullibus. Cia dia sunte re vel idem re et magnime ommos volorendes 
pre et raes ditio. Nem volupid qui nimusa et ab in con rent que versper rundio 
quid maio ex elignat exerum quid quas doluptaerem iunt unt velent di sinto-
ta sandel molecul paribus quiatecercia earciendipis eum re cuptatur, adigeni 
hilles sinveri buscipi ctatio cuptus erumque consed es verum eum sus, nobit 
est ius dolut dolorpo rumquo tetum, volut quundignis debiti tecto di quist, 
a s p i s cus corum 
reius ven- d i a e c e a 
di officil i taquides 
molo op- tatio inci 
si blani to ini bearchit 
a b o r i - bu saecto 
iundi ve- lenis ese-
rion pari re ento 
odi te cus sandi volor 
m o l o r i d o l u p t a 
con res audi dolo modions ernatium se dolor as rem eture verspe ne int 
ratem ne se veria vellacepedis delendis eaqui officaborum remquatibus, 
qui dolendici vellesequas prae esci sim quam nobit, sent eos vit fuga. Sim 
que vel illorita cusdae laceatus nim lam il iditaspel molores doluptatum 
cus volles arcit magnatis quiaepel ea sit pro con esequi con etusdam eos-
si volupid quat est facculparum quamet et quodis doloren disitatem ipsum 
re corum non nem quam quuntemqui ilis doluptati si conest, que volupti 
usdandae vid et lam, utector epudae. Et as as veritemqui nihillabor sitione 
cullaboreped quiatemodis dolesto optatem perovitatent am iur, cum, en

Uga. Ut mo berum restibus mo essitas etur? Ulparist, cone prat. Estis dipsa 
volut qui ullibus. Cia dia sunte re vel idem re et magnime ommos voloren-
des pre et raes ditio. Nem volupid qui nimusa et ab in con rent que versper 
rundio quid maio ex elignat exerum quid quas doluptaerem iunt unt velent 
di sintota sandel molecul paribus 
quiatecercia earci- endipis eum re 
cuptatur, adigeni hilles sinveri bus-
cipi ctatio cuptus erumque consed 
es verum eum sus, nobit est ius dolut 
dolorpo rum- quo tetum, volut 
quundignis deb- iti tecto di quist, 
aspis cus corum reius vendiaecea 
di officil itaquides molo optatio 
inci si blani to ini bearchit aboribu 
saecto iundi ve- lenis eserion pari 
re ento odi te cus sandi volor molori 
dolupta con res audi dolo modions 
ernatium se do- lor as rem eture 
verspe ne int ratem ne se veria vella-
cepedis delendis eaqui officaborum 
remquatibus, qui dolendici vellesequas prae esci sim quam nobit, sent eos 
vit fuga. Sim que vel illorita cusdae laceatus nim lam il iditaspel molores 
doluptatum cus volles arcit magnatis quiaepel ea sit pro con esequi con 
etusdam eossi volupid quat est facculparum quamet et quodis doloren 
disitatem ipsum re corum non nem quam quuntemqui ilis doluptati si con-
est, que volupti usdandae vid et lam, utector epudae. Et as as veritemqui ni

Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen anger det minsta utrymmet som ska 

hållas fritt från annan grafik eller övrig text. 

Logotypens  frizoner
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LOGOTYPEN

Logotypen ska i första hand placeras uppe i vänster hörn eller nere i höger hörn. 

Logotypens minsta godkända storlek är minst 14 mm för den stående logotypen och minst 8 mm för den liggande logotypen. 

14 mm8 mm

Logotypens placering och storlek
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LOGOTYPEN

Närpes historiska kommunvapen har ritats av heraldikern Gustaf von Numers. Vapnet består av 

”i rött fält ett bevingat sjöblad, sjöbladet av guld, störtat, vingarna av silver”.

Stadens vapen reserveras för mer högtidligt, officiellt och betydelsefullt representativt bruk och 

för särskilt långvariga användningsändamål. Vapnet används till exempel på stadens officiella 

och festliga inbjudningar och gratulationskort, på personliga dokument som sparas länge, så 

som diplom, arbetsintyg och skolbetyg, på flaggor och vimplar samt på byggnaders väggar. 

Vapnet är  huvudsakligen avsett för stadens eget bruk. Övriga organisationer (företag, fören-

ingar, samfund osv.) eller privatpersoner får gärna kontakta stadens förvaltningsavdelning för 

närmare anvisningar gällande användning. 

Stadsvapnets logotyp
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LOGOTYPEN

Närpes - Närpiö

Närpes stad - Närpiön kaupunki

Stadsvapnets logotyp
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LOGOTYPEN

Visit Närpes logotyp är framtagen för användning i turistiska sammanhang där syftet är att marknadsföra Närpes som destination.

Liggande Stående

Fyrfärg Fyrfärg

Negativ Negativ

Visit Närpes logotyp
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LOGOTYPEN

Liggande Stående

Vitt

Svart

Vitt

Svart

Visit Närpes logotyp
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Typografi
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TYPOGRAFI

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. 
Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. 
Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. 

Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum magna 

sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa ultricies efficitur a ac erat. Pellentesque blandit mollis feugiat.  

Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. 

Etiam maximus leo quam, eget elementum magna sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. 
Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum magna 
sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa ultricies efficitur a ac erat. Pellentesque blandit mollis feugiat.  
Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. 
Etiam maximus leo quam, eget elementum magna sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa.

HUVUDRUBRIK / SEMPLICITA PRO / BOLD HUVUDRUBRIK / CALIBRI LIGHT/ BOLD 

UNDERRUBRIK / SEMPLICITA PRO / BOLD UNDERRUBRIK / CALIBRI LIGHT / BOLD 

INGRESS / SEMPLICITA PRO / MEDIUM ITALIC INGRESS / CALIBRI / ITALIC

BRÖDTEXT / SEMPLICITA PRO / REGULAR BRÖDTEXT / CALIBRI / REGULAR

Primär Office-applikationer

Semplicita Pro har valts som primärt typsnitt eftersom typsnittet anses som modernt, varmt och 

humant. Typsnittet används i all marknadsföring. Typsnittet kan laddas ner här:  

https://fonts.adobe.com/fonts/semplicita

Calibri används som typsnitt i Office-miljön istället för Semplicita Pro.
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Färger
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FÄRGER

Huvudfärger

PANTONE 173
C 0 M 82 Y 87 K 0

R 210 G 73 B 28
HTML D2492A

VITSVART
C 0 M 0 Y 0 K 100

R 30 G 30 B 30
HTML 1E1E1E

Komplementfärger

PANTONE 360
C 64 M 0 Y 80 K 0

R 97 G 194 B 80
HTML 61C250

PANTONE 3025
C 100 M 27 Y 10 K 56

R 0 G 81 B 114
HTML 005172

PANTONE 7466
C 88 M 0 Y 29 K 0

R 0 G 179 B 190
HTML 00B3BE

Färgerna i proportion till varandra

Närpes stads identifikationsfärg är röd. Den röda färgen hämtas ur stadens vapen. De övriga basfärgerna är svart och vitt. 

Färgpaletten kompletteras av komplementfärger i färgskalan blått och grönt. Huvudfärgerna har konstaterats vara tillgängliga  

och kan användas i texter och rubriker. För en del av komplementfärgerna bör observeras att kontrasterna inte är tillräckliga 

på en vit bakgrund.

Kontrast med vitt  
bakgrund  

 
4.44 AA

Kontrast med vitt  
bakgrund  

 
16.67 AAA

Kontrast med vitt  
bakgrund  

 
8.68 AAA

Kontrast med vitt  
bakgrund  

 
2.56 Fail

Kontrast med vitt  
bakgrund  

 
2.25 Fail



19

Bildspråk
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BILDSPRÅK

Bilderna visar i  stor utsträckning verkliga Närpesbor och framhäver deras mångfald på ett 

positivt sätt. Regionen förs fram genom att synliggöra den vackra naturen. 
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BILDSPRÅK

I fotoguiden beskrivs på ett övergripande plan de önskemål som finns gällande bilder som ska 

användas för att marknadsföra Närpes stad i olika kanaler. 

Bilder används både inom tryck och i digitalt format. I tryck används bilder bland annat i olika 

broschyrer så som till exempel Visit Närpes turistbroschyrer och i andra trycksaker som Närpes 

stads informationstidning. Digitalt används bilder bland annat på stadens webbplats, Visit När-

pes webbplats, och i olika sociala mediekanaler. 

Bilderna som används är viktiga byggstenar i stadens visuella identitet. Tillsammans med logo-

typ, färger, typografi och grafiska element utgör bildmanér en visuell igenkänning som bidrar till 

att stärka stadens kommunikation. 

Bildmanér
Bilder ska bidra till att öka omvärldens omedelbara och positiva igenkänning av Närpes stad. 

Genom att använda bilder i kommunikationen ges möjlighet att föra fram både budskap och 

känsla. 

Bildernas motiv, komposition, beskärning och placering ska uttrycka och förmedla Närpes stads 

tonalitet. Det är med andra ord de känslor vi vill uttrycka och förmedla i bilderna. Närpes stads 

bildmanér ska genomsyra samtliga fotografier som används på webben. 

Bilderna ska överlag ge ett varmt, levande, mänskligt helhetsintryck. Bilder och layout känne-

tecknas av äkthet och energi, gärna med människor som motiv i bilderna och med en doku-

mentär känsla. Soligt väder, värme och naturliga kompositioner är eftersträvansvärt. 

Stadens verksamhet är mycket bred, vilket innebär att målgrupperna är flera. Detta ställer också 

särskilda krav på variationer i bildval.  

Fotoguiden

Specifika krav

Teknisk stil

Storlek

• Bilder till stadens bildbibliotek för digitalt bruk bör vara minst  
1920 px breda och 1080 px höga. 

• Publicerade bilder anpassas sedan för responsivitet. 

• Om bilderna som tas är avsedda för tryck behöver bildstorlekarna vara 

mycket större.

Landskapsformat

• För digitalt bruk använder man mestadels foton i 4:3 eller 16:9.

• Vissa bredare, t.ex. användning i en karusell.

Önskvärt
• Naturlighet

• Uttänkta motiv

• Bra komposition

• Enhetliga vinklar

• Kort skärpedjup 

• Varm ton

Ej önskvärt
• Artistiska effekter

• Överexponering

• Förvrängda färger

• Extrem kontrast

• Stökighet
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BILDSPRÅK

Människor
Människor som ser naturliga ut. Gärna glada människor med en blick som möter dig. 

Bilder tagna i olika miljöer som speglar det lokala samhället. Ljuset ska vara varmt oavsett om 

det är inomhus eller utomhusmiljö eller vilken tid på dygnet bilden är tagen. Det ska inte bara 

vara människor som poserar för kameran, utan hellre människor i sin naturliga arbetsmiljö. Om 

personer tittar rakt in i kameran ska det kännas naturligt och trevligt. 

Bildmotiven ska återspegla Närpes stads mångfald av människor med olika bakgrund och 

etnicitet, kön och ålder. 

Miljö
Bilderna får gärna vara tagna i en miljö som tydligt signalerar att bilden är från Närpes. 

Önskvärt
• Kort skärpedjup vid porträtt- 

fotografering eller närbilder

• Naturliga kompositioner

• Soldisighet och värme

Ej önskvärt
• Vinklade fotografier

• Onaturligt poserande människor

Önskvärt
• Lugna bilder

• Igenkännbart

Ej önskvärt
• Skräp

• Byggställningar eller annat som inte 
egentligen tillhör bildmotivet

Fotoguiden
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Grafiska element
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GRAFISKA ELEMENT

Det grafiska elementet är en begränsad del 

av logotypen, enligt detta exempel. 

Ett grafiskt tilläggselement i form av en 

vågrät version av samma begränsade detalj 

som man fortsatt på bredden. Kan ytterliga-

re fortsättas på bredden.
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Print och profilering
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PRINT OCH PROFILERING

Kyrkvägen 2 
64200 Närpes 

narpes.fi

Kirkkotie 2 
64200 Närpiö 

+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi

Kyrkvägen 2 
64200 Närpes 

narpes.fi

Kirkkotie 2 
64200 Närpiö 

+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi

C5 fönster C5

Kuvert 1/2
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Kyrkvägen 2 
64200 Närpes 

narpes.fi

Kirkkotie 2 
64200 Närpiö 

+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi

C4

PRINT OCH PROFILERING

Kuvert 2/2
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PRINT OCH PROFILERING

Visitkort

Framsida Baksida

Förnamn Efternam
Titel på svenska
titteli suomeksi

040 123 4567
förnamn.efternamn@narpes.fi

Jens Westling
Dataskyddsombud, webbkoordinator
Tietosuojavastaava, web-koordinaattori

Närpes stad / Närpiön kaupunki

Tel / puh: 040 681 75 67
E-post / S-posti: jens.westling@narpes.fi

Närpes stad
Närpiön kaupunki

Kyrkvägen 2
64200 Närpes 
+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi

narpes.fi
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Brevbottnar

 
 

 narpes.fi 
Kyrkvägen 2  
64200 Närpes 
Finland 

+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi 

Kirkkotie 2  
64200 Närpiö 
Suomi 

LLoorreemm  iippssuumm  ddoolloorr  ssiitt  aammeett  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam aliquet mauris eu odio ultricies 
dictum. Maecenas dapibus cursus sem nec sodales. Proin dapibus condimentum turpis et congue. 
Praesent quis purus et nibh molestie egestas. Fusce tristique ipsum vitae bibendum iaculis. 
Phasellus sodales viverra lorem vitae finibus. Praesent vitae mauris dui. Aliquam pretium a leo non 
gravida. 
 
Quisque erat ante, ultricies ut massa in, maximus euismod magna. Aliquam nisl ex, rutrum nec 
auctor ut, auctor eget nisi. Sed sit amet enim ac dolor elementum iaculis. Vestibulum vel 
consectetur nisl. Maecenas a augue ut tellus iaculis varius. Etiam tempus ante quis varius aliquam. 
Cras vehicula commodo nisi, nec scelerisque tortor. Phasellus tristique volutpat posuere. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eget 
auctor ipsum. Nunc a ipsum tincidunt, venenatis tellus vel, porttitor nibh. Aliquam vitae ligula 
molestie, commodo nisl vel, congue nunc. Nunc ut sodales velit. Morbi eu sagittis nisi. Suspendisse 
nec velit in dolor suscipit sollicitudin et a diam. 
 

Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
Pellentesque odio velit, dignissim in arcu ac, faucibus dapibus tortor. Aenean tristique mollis 
ipsum, vel lacinia enim auctor gravida. Aenean pretium ut nisi at rhoncus. Pellentesque posuere 
turpis et enim sagittis aliquet vitae vitae justo. Nam suscipit porta ligula sit amet elementum. Sed 
magna dui, volutpat et urna vitae, volutpat tempor dui.  
 

Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
Ivamus ullamcorper turpis sit amet felis sagittis, eget pretium odio interdum. Maecenas mi tellus, 
volutpat sit amet semper non, congue quis nulla. Phasellus malesuada metus id luctus ultricies. 
Duis eu turpis dignissim, rhoncus augue et, tristique sem. Duis ac sem lacinia, imperdiet tellus sed, 
fermentum lorem. 
 
Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
ivamus ullamcorper turpis sit amet felis sagittis, eget pretium odio interdum. Maecenas mi tellus, 
volutpat sit amet semper non, congue quis nulla. Phasellus malesuada metus id luctus ultricies. 
Duis eu turpis dignissim, rhoncus augue et, tristique sem. Duis ac sem lacinia, imperdiet tellus sed, 
fermentum lorem. 
 
 

 
 

 narpes.fi 
Kyrkvägen 2  
64200 Närpes 
Finland 

+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi 

Kirkkotie 2  
64200 Närpiö 
Suomi 

LLoorreemm  iippssuumm  ddoolloorr  ssiitt  aammeett  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam aliquet mauris eu odio ultricies 
dictum. Maecenas dapibus cursus sem nec sodales. Proin dapibus condimentum turpis et congue. 
Praesent quis purus et nibh molestie egestas. Fusce tristique ipsum vitae bibendum iaculis. 
Phasellus sodales viverra lorem vitae finibus. Praesent vitae mauris dui. Aliquam pretium a leo non 
gravida. 
 
Quisque erat ante, ultricies ut massa in, maximus euismod magna. Aliquam nisl ex, rutrum nec 
auctor ut, auctor eget nisi. Sed sit amet enim ac dolor elementum iaculis. Vestibulum vel 
consectetur nisl. Maecenas a augue ut tellus iaculis varius. Etiam tempus ante quis varius aliquam. 
Cras vehicula commodo nisi, nec scelerisque tortor. Phasellus tristique volutpat posuere. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eget 
auctor ipsum. Nunc a ipsum tincidunt, venenatis tellus vel, porttitor nibh. Aliquam vitae ligula 
molestie, commodo nisl vel, congue nunc. Nunc ut sodales velit. Morbi eu sagittis nisi. Suspendisse 
nec velit in dolor suscipit sollicitudin et a diam. 
 

Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
Pellentesque odio velit, dignissim in arcu ac, faucibus dapibus tortor. Aenean tristique mollis 
ipsum, vel lacinia enim auctor gravida. Aenean pretium ut nisi at rhoncus. Pellentesque posuere 
turpis et enim sagittis aliquet vitae vitae justo. Nam suscipit porta ligula sit amet elementum. Sed 
magna dui, volutpat et urna vitae, volutpat tempor dui.  
 

Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
Ivamus ullamcorper turpis sit amet felis sagittis, eget pretium odio interdum. Maecenas mi tellus, 
volutpat sit amet semper non, congue quis nulla. Phasellus malesuada metus id luctus ultricies. 
Duis eu turpis dignissim, rhoncus augue et, tristique sem. Duis ac sem lacinia, imperdiet tellus sed, 
fermentum lorem. 
 
Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
ivamus ullamcorper turpis sit amet felis sagittis, eget pretium odio interdum. Maecenas mi tellus, 
volutpat sit amet semper non, congue quis nulla. Phasellus malesuada metus id luctus ultricies. 
Duis eu turpis dignissim, rhoncus augue et, tristique sem. Duis ac sem lacinia, imperdiet tellus sed, 
fermentum lorem. 
 
 

 
 

 
Kyrkvägen 2  
64200 Närpes 
Finland 

Kirkkotie 2  
64200 Närpiö 
Suomi 

+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi 
narpes.fi 

LLoorreemm  iippssuumm  ddoolloorr  ssiitt  aammeett    
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam aliquet mauris eu odio ultricies 
dictum. Maecenas dapibus cursus sem nec sodales. Proin dapibus condimentum turpis et congue. 
Praesent quis purus et nibh molestie egestas. Fusce tristique ipsum vitae bibendum iaculis. 
Phasellus sodales viverra lorem vitae finibus. Praesent vitae mauris dui. Aliquam pretium a leo non 
gravida. 
 
Quisque erat ante, ultricies ut massa in, maximus euismod magna. Aliquam nisl ex, rutrum nec 
auctor ut, auctor eget nisi. Sed sit amet enim ac dolor elementum iaculis. Vestibulum vel 
consectetur nisl. Maecenas a augue ut tellus iaculis varius. Etiam tempus ante quis varius aliquam. 
Cras vehicula commodo nisi, nec scelerisque tortor. Phasellus tristique volutpat posuere. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eget 
auctor ipsum. Nunc a ipsum tincidunt, venenatis tellus vel, porttitor nibh. Aliquam vitae ligula 
molestie, commodo nisl vel, congue nunc. Nunc ut sodales velit. Morbi eu sagittis nisi. Suspendisse 
nec velit in dolor suscipit sollicitudin et a diam. 
 

Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
Pellentesque odio velit, dignissim in arcu ac, faucibus dapibus tortor. Aenean tristique mollis 
ipsum, vel lacinia enim auctor gravida. Aenean pretium ut nisi at rhoncus. Pellentesque posuere 
turpis et enim sagittis aliquet vitae vitae justo. Nam suscipit porta ligula sit amet elementum. Sed 
magna dui, volutpat et urna vitae, volutpat tempor dui.  
 

Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
Ivamus ullamcorper turpis sit amet felis sagittis, eget pretium odio interdum. Maecenas mi tellus, 
volutpat sit amet semper non, congue quis nulla. Phasellus malesuada metus id luctus ultricies. 
Duis eu turpis dignissim, rhoncus augue et, tristique sem. Duis ac sem lacinia, imperdiet tellus sed, 
fermentum lorem. 
 
Curabitur lacinia consectetur feugiat.  
 
ivamus ullamcorper turpis sit amet felis sagittis, eget pretium odio interdum. Maecenas mi tellus, 
volutpat sit amet semper non, congue quis nulla. Phasellus malesuada metus id luctus ultricies. 
Duis eu turpis dignissim, rhoncus augue et, tristique sem. Duis ac sem lacinia, imperdiet tellus sed, 
fermentum lorem. 
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Lorem ipsum  
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. 
Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. 

Consectetur adipiscing elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. Aliquam 
ac ornare mauris, ut condimentum massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum 
magna sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa ultricies efficitur a ac erat. Pellen-
tesque blandit mollis feugiat.  Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. Ali-
quam ac ornare mauris, ut condimentum massa. Etiam maximus leo quam, eget ele-
mentum magna sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa ultricies efficitur a ac erat. 
Pellentesque blandit mollis feugiat.

Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. Aliquam ac ornare mauris, ut condi-
mentum massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum magna sodales eget. Etiam 
ultricies velit eu massa ultricies efficitur a ac erat. Pellentesque blandit mollis feugiat.
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Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. 

narpes.fi

Lorem ipsum 
dolor sit amet

narpes.fi

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. 

narpes.fi
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Fleecejacka (Snickers Polartec)

Softshelljacka Reflexväst

Hjälm (Petz Strato)

För att visa på tillhörigheten till staden ska logotypen finnas med i stadens profilkläder.  

Ljus text används på mörk botten och mörk text används på ljus botten. 

PRINT OCH PROFILERING
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Penna (Prodir DS4 PRR)

PRINT OCH PROFILERING
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Annonser
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Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. Mauris  
ac condimentum massa, ut pharetra. 
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing 
elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra 
urna. Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum 
massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum 
magna sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa 
ultricies efficitur a ac erat. Pellentesque blandit 
mollis feugiat.  Mauris ac condimentum massa, ut 
pharetra urna. 
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Lorem ipsum dolor 
sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Mauris ac condimentum  
massa, ut pharetra urna. 
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing 
elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra 
urna. Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum 
massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum 
magna sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa 
ultricies efficitur a ac erat. Pellentesque blandit 
mollis feugiat.  Mauris ac condimentum massa, ut 
pharetra urna. 

LOREM IPSUM  
DOLOR SIT AMET

Kyrkvägen 2 
64200 FI-Närpes

narpes.fi
� � � �

+358 6 224 9111 
staden@narpes.fi

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing 
elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra urna. 
Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum massa. 
Etiam maximus leo quam, eget elementum magna 
sodales eget. Etiam ultricies velit eu massa ultricies 
efficitur a ac erat. Pellentesque blandit mollis feugiat.  

Etiam maximus leo quam, eget elementum magna 
sodales eget namn@narpes.fi
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

narpes.fi

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

narpes.fi

Lorem ipsum 
dolor sit amet
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Skyltar



39

SKYLTAR

För skyltar används typsnitt (Semplicita Pro) och färger enligt Närpes riktlinjer.

Fontstorleken beror på situationen. Texten ska vara lätt att läsa på det avstånd den är tänkt att läsas från.

1200x200mm

1900x600mm

1200x2000mm

Mosebacke skola Mosebacke skola

Du är här
Olet tässä

1.

2.

3.

4.

6.

1. Mosebacke Skola lorem ipsum
2. Mosebacke Skola lorem ipsum
3. Mosebacke Skola lorem ipsum
4. Mosebacke Skola lorem ipsum
5. Mosebacke Skola lorem ipsum
6. Mosebacke Skola lorem ipsum

7. Mosebacke Skola lorem ipsum
8. Mosebacke Skola lorem ipsum
9. Mosebacke Skola lorem ipsum
10. Mosebacke Skola lorem ipsum
11. Mosebacke Skola lorem ipsum
12. Mosebacke Skola lorem ipsum

Infoskylt/karta Skylt med pil

Tvåspråkig skylt

Närpes stadsbibliotek 
Närpiön kaupunginkirjasto 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi id est in nulla semper 
tincidunt in in lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi id 
est in nulla semper tincidunt in in lectus. Lorem ipsum dolor sit amet.
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Webb och digitalt
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LLoorreemm iippssuumm ddoolloorr ssiitt aammeett

LLoorreemm iippssuumm ddoolloorr ssiitt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

LLoorreemm iippssuumm ddoolloorr ssiitt
aammeett
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing
elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra
urna. Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum
massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum
magna sodales eget. 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing
elit. Mauris ac condimentum massa, ut pharetra
urna. Aliquam ac ornare mauris, ut condimentum
massa. Etiam maximus leo quam, eget elementum
magna sodales eget. 

LLoorreemm iippssuumm ddoolloorr ssiitt aammeett
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

LLoorreemm iippssuumm ddoolloorr ssiitt aammeett
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

WEBB OCH DIGITALT

Powerpoint
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Exempel på visuell tillämpning i sociala medier.

Facebook Instagram

WEBB OCH DIGITALT

Sociala medier
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Exempel på visuell tillämpning på webbsida.

WEBB OCH DIGITALT

WWW
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Exempel på visuell tillämpning på video/screen.

WEBB OCH DIGITALT

Video/Screen


