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Välkommen till Målarna!
Det här är vår gemensamma grafiska profil,
våra arbetskläder och vår utrustning när
vi ska kommunicera.
I ett mediebrus där allt pockar på
uppmärksamhet, är det viktigare än
någonsin att vara tydlig och samlad.
Manualen är vår verktygslåda, vår palett.

Som medlemmar är vi alla gemensamt ansvariga
för vårt varumärke och hur det uppfattas.
Förutom att synas och höras är det också viktigt
att uppträda på ett sätt som stämmer överens
med den värdegrund som förbundet har.
Tänk på att du som medlem är en viktig
representant för vårt förbund!

”

Vi är ett och samma förbund
oavsett var i landet vi arbetar.
Det ska synas!
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FRÅN
NORR
TILL
SÖDER

HISTORIK

EN STOLT
TRADITION

Vårt märke, skölden, är en viktig del i vårt
varumärke, den har funnits med sedan
förbundet bildades 1887.

Skölden är från början ett adelsmärke som
tilldelades tre målare på 1200-talet för ett
gemensamt arbete i en kyrka. Den symboliserar
för oss, att det som görs tillsammans håller
länge. Den är också en symbol för att när
vi gemensamt stöttar, skyddar och hjälper
varandra blir vi starka.
Tillsammans stärker vi varandra för ett
hållbart, sunt och lönsamt arbetsliv!

tidigare logotyper
Några exempel på hur Målareförbundets
logotyper har sett ut genom åren.
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JUBILEUMSLOGGA.
Har tidigare används
i samband med jubileum.

NY LOGOTYP
vår logotype

Vårt fullständiga och juridiska namn är fortfarande Svenska Målareförbundet.
I vår kommunikation använder vi däremot det kortare namnet Målarna.
Logotypen är precis som Målareförbundet, kraftfull, rak och tydlig.
Med den stiliserade skölden och det kortare namnet har logotypen både
en historisk prägel och en modern funktion.
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1. SKÖLDEN

3. UTAN DEVIS

Ända sedan starten har vi använt skölden som

Vår logotype kan användas både med

vårt märke. Genom sin färg och form ger den

och utan devis.

förbundet historisk förankring och en ideologisk
identitet. Den mörkröda färgen som är aningen
tonad, ger ett klassiskt stilrent intryck. Ett märke
att vårda och bevara.

4. MED DEVIS
Målarna är en del av 6F och de är en del av oss.
Tillsammans blir vi starkare. Därför är det viktigt
att visa att vi är en del av en större konstellation.

2. MÅLARNA
Vårt namn är hos Bolagsverket registrerat som
Svenska Målarförbundet. I logotypen förtydligas
våra yrken och våra kompetenser. Vi är kort och
gott Målarna.
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LOGOTYP: ANVÄNDNING
Compacta Bold

MÅLAREFÖRBUNDET – Compacta Bold

DEVIS – Fira Sans Light

Typsnittet är kraftfullt och gör ordet

Ett tunnare typsnitt för att avskilja mot vår

Målarna framträdande i logotypen.

originallogotyp och lyfta fram – en del av 6F.

Det förstärker det som förenar oss
– vår yrkesidentitet.

Vår logotyp i alla olika
format kan laddas ner
från Målarnas intranät.

FRIZON
En frizon är en slags säkerhetszon som finns för

Kring vår logotyp ska frizonen vara 10 procent av

att skydda logotypen. Det är viktigt att logotypen

logotypens längd. Logotypen får dock läggas på

får ett eget utrymme. Den ska placeras på en ren

enfärgad bakgrund. Se exempel nästa sida.

yta fri från andra element som till exempel text
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och bilder. Detta för att logotypen alltid ska ha

EXEMPEL:

en framträdande och tydlig plats och inte riskera

Är logotypen från sköldens vänsterkant till a:et

att försvinna i en rörig bakgrund. I grafiska

i Målarna 120 mm bred, ska den tomma ytan runt

sammanhang kallas den rena ytan runt en

logotypen vara minst 12 mm.

logotyp för frizon.

Är logotypens mått 140 mm blir frizonen 14 mm.

olika områden

Det finns tillfällen då vår logotyp inte kan användas i sin ursprungliga färgskala.

1) Logotyp på svart bakgrund.

2) Svart eller negativ logotyp används på
färgade bakgrunder, till exempel brevpåsar
eller brodyr på profilprodukter.

3) Så här ser vår logotyp ut
när den präglas eller etsas på
profilprodukter.

tonplattor

Så här ser vår logotyp ut med våra färger.
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VILKEN
TYP
ÄR DU?
I vår grafiska profil ingår ett antal olika
typsnitt. Var och ett finns för att uppfylla
olika behov och fungera i olika mediekanaler. Läs mer på följande sidor om när
och hur respektive typsnitt ska användas.
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COMPACTA
Logotype

FIRA SANS

Rubriker, ingresser,
mellanrubriker
& faktatexter
i tryckt material

@

TYPSNITT
Compacta Bold använder vi endast i vår logotyp.
Ett undantag är till korta slogans och ord som behöver
ett extra uttryck i specifika sammanhang.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA
Fira Sans finns i 32 olika vikter och används till rubriker,
underrubriker, mellanrubriker, ingresser, faktatexter och
språkversioner. Här visar vi de tre mest användbara.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA

heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA

bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA

light
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TYPSNITT

TeX Gyre

&
Brödtext
i tryckt material

Eloquent

Rubriker, tecken
& siffror
i tryckt material

Tex Gyre Pagella är ett typsnitt med seriffer (klackar)
som underlättar läsningen vid långa texter.
Används till brödtext i all vår kommunikation.
Tex Gyre Pagella finns i olika språkversioner.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA
Dis est, ipic toruntiatur, oditiam aut fugitempos
reperro quae. Nequi simporrorum, num, velenihil
modit aboreperio. Fugiam hillecab illutatum quid
itios as il id magnatur?
Ferum dolupta sinctiam dolupta taectorum, eum
Iquae pelent provide nimenim aximaio quam cust
verrorent laut dempe vel et utatium, quae. Ferum de
sum que natem fugiatur, cum re ra vit, consequi.

Eloguent Regular, ett vackert och lekfullt typsnitt.
Används till rubriker och i speciella sammanhang som
kräver ett kreativt uttryck. .
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA
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f5&3

TYPSNITT
Då Franklin är ett standardtypsnitt i Officepaketet ska

Franklin
Gothic

”
*
Rubriker – alternativ

Garamond

Brödtext – alternativ

detta användas i de produkterna. Finns installerat
i våra datorer och mallarna är klara med typsnittet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

BOOK

MÅLARNA
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA

HEAVY

Då Garamond är ett standardtypsnitt i Officepaketet
ska detta användas i de produkterna. Finns installerat
i våra datorer och mallarna är klara med typsnittet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789

MÅLARNA
Dis est, ipic tor untiatur, oditiam aut fugitempos
reper ro quae. Nequi simpor ror um, num, velenihil
modit aboreperio. Fugiam hillecab illutatum quid itios
as il id magnatur?
Fer um dolupta sinctiam dolupta taector um, eum
Iquae pelent pr ovide nimenim aximaio quam cust ver ro
rent laut dempe vel et utatium, quae. Fer um de sum
que natem fugiatur, cum re ra vit, consequi.
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FÄRGER
DET ÄR
VÅRT LIV

Färg är inte bara vackert, funktionellt och alldeles underbart.
Det är även en målares viktigaste material och en av
grundpelarna i en grafisk profil.
Färger signalerar olika saker. Men det där
känner ju vi som lackerare och målare redan
till. Det gäller också vikten av att blanda rätt,
och att veta vilka färger som fungerar
på olika underlag.
I det här avsnittet finns de färgblandningar
som ingår i vår grafiska profil. Detta som
hjälp för att färgerna alltid ska återges
i rätt nyanser. Den oinvigde kan uppfatta
termerna som hokus pokus. Den som
har erfarenhet av att beställa trycksaker
kanske redan kan allt som ett rinnande
vatten.
Här hittar du fakta om vilka färgblandningar
du använder, och till vad.
För underlaget påverkar färgerna
– även när det gäller grafiskt material.

14

FÄRGER
Grundfärg

75%

RÖD

CMYK: 0, 100, 100, 20

Grundfärg

75%

Pantone: 485C
50%

Hex: #c00d0d

GRÅ

CMYK_ 56, 46, 46, 34
Pantone: Cool Gray 10C

50%

RGB: 192, 13, 13

Hex: #646463
RGB: 100, 100, 99

25%

25%

Grundfärg

75%

GUL

CMYK: 0, 44, 94, 0

Grundfärg

75%

Pantone: 1375C
50%

Hex: #f69f14

50%

RGB: 246, 159, 20
25%

TURKOS

CMYK: 64, 13, 32, 0

I vår profil ingår ett antal

Pantone: 7472C

färger för användning till

Hex: #5eadb2

trycksaksproduktion.

RGB: 94, 173, 178
25%

De kan användas till exempel

Accentfärg

Accentfärg

ROSA

75%

50%

25%

CMYK: 0-100-10-10
Pantone: Process
Magenta C
Hex: #d5006d
RGB: 213, 0, 109

GRÖN

75%

CMYK: 70-20-63-31
Pantone: 555C

50%

Hex: #427a5c
RGB: 66, 122, 92

25%

75%

CMYK: 72–44–2–0

Accentfärg

75%

Pantone: 659C
50%

Hex: #5181c0

i rubriker eller på omslag till
broschyrer.
Som komplement till dessa finns
fyra accentfärger. Dessa fyra är
starkare färger som används för
att förstärka vissa delar. Dessa
färger fungerar inte som stora
till exempel till vinjetter.

LILA

CMYK: 68–76–14–2
Pantone: 7447C

50%

RGB: 80, 129, 192
25%

som bakgrundsfärger i annonser,

fält utan används mer sparsmakat,

Accentfärg

BLÅ

Fyra av dessa är grundfärger.

Hex: #6e4f8c
RGB: 110, 79, 140

25%
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JPG, PNG,
AI, EPS, GIF
OCH TIFF
Här går vi igenom de vanligaste bildformaten som du stöter på när du arbetar

med webb och tryck. De kan indelas i två huvudkategorier vektor- och pixelfiler.
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BILDER FÖR TRYCK

BILDER TILL DIGITALA MEDIER

När ett material ska tryckas är det viktigt att

Bilder för webb behöver inte samma höga

bilderna är högupplösta och sparade i rätt filformat.

upplösning som för tryck. Där räcker det med

Vilket upplösning en bild ska ha beror helt och

72–96 dpi. Bilder för webb sparas i formaten

hållet på vilket underlag bilden ska tryckas på

JPG, PNG eller GIF. Även om kraven för upplösning

och vilken tryckmetod som är aktuell. Prata

inte är lika höga för publicering digitalt som vid

alltid med tryckeriet först, så att du vet vilka

tryck, är det ändå bra att se till att bilden är så bra

förutsättningar som gäller. Tryckerier har ofta

som möjligt. En oskarp bild eller knallröda ansikten

egna ICC-profiler som du ska använda när du

ger ingen gott intryck. Var kritiskt och ge alla bilder

gör i ordning bilderna för tryck.

lite omsorgsfull behandling innan publicering.

BILDER
VANLIGASTE BILDFORMATEN
Digitala bilder är uppbyggda av pixlar/punkter. Mängden
pixlar eller punkter som behövs beror helt och hållet på vad
du ska använda bilden till, det vill säga vilken mediekanal
ska bilderna användas i, webb, digitalt material eller någon
form av trycksak. Beroende på om det synas på långt håll
eller läsas nära påverkar också kraven på upplösning olika.
Vi börjar med att reda ut begreppen.
DPI = dots per inch = punkter per tum
PPI = pixels per inch = pixlar per tum
För webb och digitalt material krävs lägre upplösning (72 dpi).
För tryck krävs högre upplösning (300 dpi).
Olika papperskvaliteter och olika tryckmetoder påverkar
hela resultatet. Det kan också vara helt andra material som
det ska tryckas på, exempelvis rollups eller profilprodukter.
Prata alltid med tryckeriet eller med den som ska göra ditt
material, så får du rätt förutsättningar för din bild.

JPG – JPEG

GIF

JPEG är ett komprimerande bildformat. Fördelen

GIF är ett filformat som i huvudsak används vid

är att det tar mindre plats. Spara alltid bilden med

animering. GIF har en begränsad färgpalett och

högsta kvalitet, allt lägre än det riskerar att förstöra

det är möjligt att skapa transparens. Användnings-

bilden. Användningsområden: Foton och illustra-

områden: Animerad grafik med låg upplösning på

tioner till webb, annat digitalt material och tryck.

webben och i sociala medier.

EPS

PNG

EPS är ett icke-förstörande filformat för bilder

PNG-formatet har en egenskap som JPG saknar,

och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och

genomskinlighet. Det är därför mycket vanligt på

pixelgrafik. Användningsområden: logotyper, bilder

webben. PNG använder inte samma typ av

till tryck.

kompression, men det betyder också att de väger

TIFF

TIFF är ett icke-förstörande filformat, kvaliteten är
med andra ord 100 % intakt, jämfört med originalet.
Det innebär dock att du får större/tyngre filer.
Användningsområden: Bilder till tryck.

mer än JPG-filer.
Användningsområden:
Webbdesign som
kräver en transparent
bakgrund, Grafik på
sociala medier.
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DU FÅR ALDRIG EN ANDRA CHANS ATT GÖRA ETT FÖRSTA INTRYCK...
en dålig bild skapar ett dåligt intryck. Första

och tänka att det där är ”mitt” förbund. Potentiellt

intrycket kan ibland vara helt avgörande för om

nya medlemmar ska kunna känna att i den organi-

bekantskapen ska blir mer än kortvarig eller ej.

sationen vill jag vara medlem.

En bra bild skapar istället nyfikenhet och intresse.
Den kan signalera både positiva och negativa saker,
framför allt kan den signalera precis det vi vill.
Bildmanér beskriver precis det vi vill att våra
bilder ska säga om vårt förbund, vårt yrke och vår
fackliga verksamhet.
HUR VILL VI SOM FACKFÖRBUND UPPFATTAS?
till exempel:

•Stark och trygg organisation.
•Omtänksamhet och gemenskap.
•Kunskap och korrekthet.
•Öppenhet och mångfald.
BILDER ÄR VIKTIGT FÖR IGENKÄNNING
– FÖR ATT SKAPA KONTAKT.
Den som ser våra bilder ska kunna känna igen sig
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BILDER SOM SKA REPRESENTERA
MÅLARNA SKA VARA KORREKTA.

•Vi ska visa positiva bilder på våra medlemmar.
•Vi ska visa att vi är många medlemmar, att vi är
olika och att just detta är en styrka.

•Bilder från våra arbetsplatser ska visa arbets
situationer och verktyg såsom vi strävar efter att
de ska vara för att vara trygga bra arbetsplatser.

•Rätt arbetskläder och korrekt skyddsutrustning
är en självklarhet.

•Givetvis ska vi så långt som möjligt visa en
blandning av unga, äldre, kvinnor, män, olika
ursprung och eller kulturella attribut etc.

•Vi strävar efter att visa mångfald, så att alla ska
känna igen sig och därmed känna sig välkomna
hos Målarna.

BILDER

GDPR
Glöm inte att fylla
i blanketten ”Samtycke för
bildhantering” så att vi har
tillåtelse att publicera bilden
för Målarnas räkning.
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Våra egna illustrationer
kan laddas ner från
Målarnas intranät.

FÄRGSKALOR
RGB
En avgörande faktor för kvaliteten vid visning av färgbilder
på en datorskärm är det faktum att datorskärmar sänder ut
ljus och då används en additiv blandning av de tre färgerna
Röd, Grön och Blå, förkortat RGB, som motsvarar de tre
färger som uppfattas bäst av det mänskliga ögats tappar.
Alla färger på skärmen blandas med utgångspunkt från
dessa tre grundfärger. Används på webben.

CMYK
En bild som ska användas för tryck måste dock vara
i färgmodellen CMYK – Cyan, Magenta, Gul och Svart
som utgör de fyra grundfärger i en tryckpress.

PMS
Pantone Matching System (PMS) är en färgskala
för matchning av färgblandningar. Varje pms-färg
har ett eget nummer, till exempel Guider för
pms-färger finns tryckta på obestruket,
mattbestruket och högbestruket papper,
så kallade pms-kartor.
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ILLUSTRATIONER
VEKTORISERADE BILDER
Bilder som är uppbyggda av linjer och inte pixlar brukar kallas
vektorgrafik. Dessa är oberoende av upplösning och kan
förstoras och tryckas i vilka format som helst. Vektorbilder
används vanligen för logotyper och illustrationer. Filformaten
brukar vara EPS och AI.

AI-FIL
En ai-fil är fullt redigerbar om du öppnar den med Adobe
illustrator och filtypen används för att spara designarbeten i
ett redigerbart skick. En ai-fil används för att skapa andra
filformat som i sin tur används på en webbplats eller i en
trycksak. Användningsområden: Illustrationer, logotyper m.m.

EPS
EPS Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder
och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik.
Användningsområden: Logotyper, design till trycksaker.
Vår logotype är ett bra exempel
på en vectoriserad bild.
Den kan förstoras hur
mycket som helst.
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grafiska element

Grafiska element är byggstenar i en komplett grafisk profil.
De finns för att komplettera, förstärka och skapa en enhetlig
bild av de material som tas fram. De kan också förtydliga
olika delar inom förbundet, målare respektive lackerare.
Våra grafiska element har alla en tydlig yrkeskoppling.

spraymoln

Används som element till exempel:
faktaruta, citat med mera.

Samtliga grafiska element kan laddas
ner från Målarnas intranät.
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GRAFISKA ELEMENT

penseldrag

Används som element till exempel: faktaruta, citat med mera.
Det finns fler varianter på penseldrag.

rollerdrag

Används som element till exempel: faktaruta, citat med mera.
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SKRIV
INTE PÅ
SERVETTEN

Kontorstrycksakerna, vår bas för kommunikation.
Korrekt, stilrent och tydligt.
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KONTORSTRYCK
«Medlemsnr»|«idnummer»|«Fornamn» «Efternamn»|«Gata»|«Postnr»|«Land»||||||«Personnr»||«Medlemsnr»|testbrev|

Förbundskontoret
Box 1113, 111 81 Stockholm

Datum

2019-09-19

Vår ref

Jan Staaf

Välkommen till Målarna

Med vänlig hälsning
Målarna

Jan Staaf
Ombudsman

Brevpapper

För brevskrivning i Word
finns digitala mallar.
Dessa mallar finns i OfficeKey.

Besöksadress: Hagagatan 2
Postadress: Box 1113, 111 81, Stockholm ǀ Tel: 08-587 274 00 ǀ Bankgiro: 5332-3416
Organisationsnummer: 802002-3894 ǀ post@malarna.nu ǀ www.malarna.nu
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POWERPOINT
För att underlätta för dig att ta fram presentationsmaterial finns
mallar för PowerPoint-presentationer. Mallarna är flexibla så att
du själv kan välja. Mallarna finns i OfficeKey.
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KONTORSTRYCK

C4

229 x 324 mm

Kuvert

Kuvert och brevpåsar finns i många
olika storlekar och utformning,
till exempel liggande, stående
och med eller utan fönster.

C5

162 x 229 mm

Kuvert beställs på www.uniqueue.se
av behörig person.

Svenska Målareförbundet | Box 1113 | 111 81 Stockholm

Svenska Målareförbundet | Box 1113 | 111 81 Stockholm
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VISITKORT

Visitkorten är personliga men
baksida

visar samtidigt att vi är en del
av Målarna.
På nästa sida finns beskrivning
av format typsnitt och storlek för
hur visitkorten ska se ut.
Vi använder visitkorten generöst
och respektfullt i sammanhang
där vi representerar Målarna,
lokalt, regionalt eller globalt.
Kuvert beställs på www.uniqueue.se

Mikael Johansson

Förbundsombudsman

framsida

Hagagatan 2, Box 1113, 111 81 Stockholm
Tel: 08–587 274 27 | Mobil: 070–580 29 08
E-post: micke.johansson@malarna.nu
www.malarna.nu

Mikael Johansson

National Union Officer
Hagagatan 2, Box 1113, 111 81 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8–587 274 27 | Mobile: +46 70–580 29 08
E-mail: micke.johansson@malarna.nu
www.malarna.nu
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engelsk

av behörig person.

KONTORSTRYCK

Mikael Johansson

Förbundsombudsman

Fira Sans medium 11 pt
Fira Sans light 10 pt

Hagagatan 2, Box 1113, 111 81 Stockholm
Tel: 08–587 274 27 | Mobil: 070–580 29 08
E-post: micke.johansson@malarna.nu
www.malarna.nu

Fira Sans light 8 pt

Visitkort

Storleken på visitkorten är 88 x 55 mm.
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kommunikation

KOMM
UNIKA
TION
Lokalt, globalt och även digitalt. Målarna

finns överallt och vi måste se till att synas
och höras i alla mediekanaler. På så sätt
blir vi en än mer betydelsefull aktör på
arbetsmarknaden och i samhället.
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KOMMUNIKATION
WEBBPLATS

FACEBOOK

Så gott som all information som handlar om

Nästan alla delar i vår grafiska profil, går att

Målarna ska kunna hittas på vår webbplats. Vissa

applicera på inlägg och annonser i Facebook.

delar är publika för alla, andra delar är exklusivt

Beställer vi illustrationer, animeringar eller annat

för våra medlemmar.

material, skicka med manualen till den byrå som

Oavsett vilket, så ska vi ha en enhetlig visuell

fått uppdraget.

kommunikation i alla mediekanaler.

Men, det finns ännu viktigare saker när det gäller

Bild- och illustrationsmanér, typsnitt, färger och

Facebook. Bra och varierat innehåll.

grafiska element kan och ska så långt det är möjligt

Krasst konstaterat räcker det kanske inte alltid

att påverka, även användas i sociala medier. På

med egna inlägg. Dela nyheter och intressanta

sidorna om typsnitt och färger finns alternativ

inlägg som passar vår verksamhet.

särskilt anpassade för digitala medier.

Våga vara personlig och lyssna. Det kommer att

www.malarna.nu
INSTAGRAM

finnas synpunkter och kommentarer som behöver
bemötas. Även kritik. Har ett fel begåtts av oss,
ber vi om ursäkt och avslutar med hur vi kan
förebygga liknande händelser.

Det sociala nätverket för bilder. Här handlar

Uppdatera ofta. Använd annonser, tävlingar

det om att synas, skapa intresse och för vår del,

och undersökningar med mera.

få fler följare som också kan vara potentiella
medlemmar. Tre ledord att tänka på, variera,
inspirera, kommunicera.
Variera bildmaterialet för att väcka uppmärksamhet.
Våga galenskap, allt behöver inte vara allvar. Här
handlar det om att sticka ut och skapa nyfikenhet.
Givetvis har vi alltid ett ansvar att hålla god ton
och ha en grundläggande seriositet, men lite
humor har ingen dött av.
Inspirera för att skapa intresse, berätta en story
genom bilder. Våga vara personlig och berätta gärna
händelser ”bakom kulisserna” från verksamheten
som inte är så självklart att alla känner till.

#

Använd hashtags (#). Sätt en hashtag före ett ord
så ordet blir klickbart. Bilden kategoriseras då
med andra bilder som har samma hashtag. På
så sätt ökar chansen att fler hittar våra bilder
och det förtydligar också innehållet.
Passar särskilt bra i samband med event
eller värderingsfrågor där vi vill synas,
förtydliga vad vi står bakom eller
i sammanhang vi vill vara med.

TWITTER

Var kreativ!

Kommunikation på 140 tecken. Publicera nyheter.

Kommunicera åt båda håll. Låt inte kontot bli

Bygg kontakter och hitta potentiella medlemmar.

som en dålig date. Ingen gillar ensidiga monologer

Extremt förenklat, följ andra intressanta och få fler

i sociala sammanhang. Den som vill ha många

egna följare. Retweeta, visa att du gillar det något

följare, måste också visa intresse och följa andra.

annan skrivit. Använd hashtags och förkortade

Gilla och kommentera andras inlägg.

länkar.
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