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LOGOTYP & FÄRGSCHEMA

En grafisk profil måste tydligt visa verksamhetens art  och prägel. Logo-
typen är en central del av den grafiska profilen. Den ska ge en rättvis rep-
resentation av företaget samt harmonisera med företagets anda, idé och 
verksamhet.

Böcker och Kaffe fungerar som en oas i staden där människor kan komma in, 
ta en latte med tilltugg, bläddra igenom spännande och vackra böcker och 
betrakta konst. Logotypen ska förmedla denna stämning.

Orange är en färg som förknippas med god mat och trevligt umgänge. Den 
inger värme men är samtidigt iögonfallande och syns tydligt mot både ljus 
och mörk bakgrund. Den framträder särskilt väl mot svart och passar därför 
bra på menyer på svart griffeltavla, samt i en dunklare cafébelysning.

Övriga färger ingår i logotypen och som kompletterande färger i den grafis-
ka profilen.

Den handskrivna stilen på typsnitt ger uttryck 
för en avslappnad och konstnärlig miljö och 
reflekterar bokhandelns nisch med kok- och 
konstböcker; sysselsättningar man utför med 
händer och hjärta.

CMYK 0 / 0 / 0 / 20
RGB 209 / 211 / 212
HEX D1D3D4

CMYK 0 / 58 / 100 / 0
RGB 246 / 133 / 31
HEX F6851F

CMYK 2 / 67 / 100 / 0
RGB 239 / 117 / 34
HEX EF7522

CMYK 3 / 9 / 37 / 0
RGB 248 / 227 / 172
HEX F8E3AC

CMYK 33 / 91 / 94 / 46
RGB 110 / 32 / 23
HEX 6E2017

CMYK 34 / 37 / 75 / 5
RGB 169 / 146 / 90
HEX A9925A

Logotypen är nutida; enkel och ren och kom-
municerar tydligt en cafékänsla. De rundare 
formerna på ångan, i en ljust grå färg, står i 
kontrast mot koppen och gör den mjukare, 
vilket förstärker budskapet av ”mysigt café”.  

Ångan har givits formen och stilen av ett 
penseldrag för att ge en konstnärlig känsla 
och ton och på så sätt associera till inriktnin-
gen på konst.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

In vitae mi commodo augue 
facilisis molestie. Mauris 

placerat condimentum felis. 
Morbi at diam. Nunc non 

quam. Nullam ultrices urna 
a urna. Mauris nec metus. 

Aenean bibendum ultricies 
sem. Maecenas facilisis purus 

et pede. Aliquam et augue.
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VISITKORT

Ett cafés visitkort tar man med sig för att komma ihåg var man varit, hitta 
kontaktinformation och bli påmind om upplevelsen. Bästa stället för visit-
kortet är på disken där man med lätthet ser den. Stående visitkort gör logo-
typen väl synlig.

För att informera om och förtydliga verksamheten som bokhandel och 
Böcker och Kaffes nisch med kokböcker och konstlitteratur har visitkortet en 
enkel slogan som ”Café och bokhandel för mat och konstintresserade”.

Baksidan på ett visitkort är ofta outnyttjat utrymme. För Böcker och Kaffe 
skulle baksidan lämpa sig väl för information om caféets konstutställnin-
gar. Färgvalet blir här ljusare för att bättre kunde återge en symboliserande 
tavla. Logotyp med svart text på vit bakgrund lämpar sig här.

TECKENSNITT

I brödtext och för rubriker i löpande text används Myriad Pro. KabanaBook 
används för vissa rubriker, menyer, adress- och kontaktinformation. För 
webben används Verdana.

Myriad Pro A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  å  ä  ö  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

KabanaBook 
 

Verdana A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Visitkortets framsida

Visitkortets baksida
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UNIFORM

Böcker och Kaffes avslappnade, mysiga och lite bohemiska miljö bör speglas 
också i uniformerna. T-shirt är ett enkelt och behagligt plagg att arbeta i. Det 
är även lätt att rengöra och passar alla. Den personal som för dagen arbetar i 
caféet kan enkelt sätta på sig ett förkläde. I övrigt kan hela personalen bära 
samma uniform. Eftersom T-shirtplagg är enkla utan tvärgående sömmar 
kan logotypen tryckas både fram och bak; fram som en detalj placerad till 
vänster och bak centralt, stor och synlig. På så sätt kommer logotypen också 
med lätthet kännas igen.

MENY

Logotypen passar bra på den svarta bakgrunden på griffeltavlor som meny, 
både ovanför disk och utanför entrén.

FLYER

En flyer med information om de konstnärer vars verk kommer att ställas ut 
det närmsta halvåret kan läggas antingen på disken om utrymme ges eller i 
ett ställ vid entrén. Dessa kan ha en kort presentation av konstnären, bilder 
på hans/hennes verk samt de datum när verken kommer att ställas ut. Un-
der headern finns här lite större frihet för design och andra teckensnitt.

Menytavla för placering på trottoaren utanför entrén
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HEMSIDA

Böcker och Kaffes hemsida återger samma miljö och atmosfär som caféet. 
Kunderna bör känna igen sig från café till hemsida och tvärtom. Det är 
också viktigt att hemsidan dels presenterar verksamhetens alla delar dels 
är användarvänlig. Som internetbesökande ska man på en gång förstå vad 
Böcker och Kaffe erbjuder och hur man hittar den information som tillhanda-
hålls på sidan. Man vill gärna minimera antalet klick samt undvika onödigt 
scrollande.

Logotypen syns tydligt mot den svarta bakgrunden och har samma färgval 
som både uniformer och menytavlor. Den har även likadan placering som 
på menytavlorna; i övre högra hörnet. Samma informativa slogan som på 
visitkort, finns centralt placerad på sidan så att den med lätthet syns direkt 
man kommer in.

Kontaktinformation finns för enkelhet skull tillgänglig på framsidan tillsam-
mans med epostadress. Ovanför kontaktinformation finns även information 
om öppettider och längst ned finner man information om närmaste tunnel-
banestation.

Menyn finns placerad till vänster. Varje länk har en rollover effekt för att visa 
att rubriken är klickbar.

HEM – detta är startsidan där man hittar generell information om Böcker 
och Kaffe

CAFE – här finns information om serveringen med fotografier som visar ca-
féets interiör

BOKHANDEL – här finns information om bokhandelns urval av böcker samt 
dessutom lite mer utförlig information om bokhandeln

KONST – här hittar man information om Böcker och Kaffes konstgalleri samt 
de konstnärer som har ställt ut respektive kommer att ställa ut
 
KONTAKT – här finns kontaktuppgifter, både för vanliga kunder samt en in-
tressanmälan i form av formulär för konstnärer som vill ställa ut.
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Böcker och Kaffe
Skånegatan 37

116 37 Stockholm
Tel/fax: +46 (08) 123 45 67

www.bockerochkaffe.se
info@bockerochkaffe.se


