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BDX grafiska uttryck
och varumärke
Det du nu håller i din hand är BDX grafiska profil. Här beskriver vi hur den visuella
delen av BDX varumärke ska hanteras. Den visuella identiteten är en viktig del för att
bygga BDX varumärke.
Ordet varumärke har två grundläggande betydelser. Det är dels själva namnet
och logotypen. Dels de känslor och värderingar som varumärket skapar. BDX är
inte bara en logotyp. Det är också ett varumärke vars inneboende kraft är ett
viktigt verktyg i försäljningen av produkter och tjänster. Varumärket ligger helt i
betraktarens ögon. Därför är det viktigt att vi laddar det med de värderingar och
det innehåll vi tycker BDX ska förknippas med.
För våra medleverantörer finns en särskild visuell profil som tydligt anger hur
våra fordon visuellt ska märkas.
Den grafiska profilen är en del av BDX varumärkesplattform som fastställs av
BDX Företagen ABs styrelse och revideras årligen. Alla undantag, avsteg eller
kompletteringar som rör den grafiska profilen ska godkännas i förväg. Har du
frågor eller funderingar på hur den grafiska profilen ska användas, kontakta
BDX kommunikationschef.
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Vår logotyp

Vår logotyp är den visuella symbolen för vårt varumärke. När våra kunder och partners ser vår logotyp ska den skapa igenkänning och positiva förväntningar.
BDX bildades som en sammanslagning mellan flera olika aktörer i Norrbotten
och styrelsen valde då att utveckla namnet. BD utifrån aktörernas långa norrbottniska historia och X:et representerade det okända, men också
ambitionen att utveckla ett nytt starkt bolag för framtiden. Den röda pilen som
utgör halva X:et står för bolagets rörelse framåt.
Logotypen är en unik form som inte återfinns i något typsnitt. Använd alltid
originalversionen, se exempel följande sida.
Tänk på att tryckfärger varierar beroende på val av papperssort, papprets
kvalitet och förmåga att suga upp tryckfärgen. Begär provtryck så att du kan
godkänna tryckkvaliteten före tryckningen.

1/2 X

Frizon

X
1/2 X
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Exempel på hur logotypen ska användas
Logotypen ska i första hand visas mot vit bakgrund med svart text och röd pil.
Om logotypen inte trycks i färg ska pilen visas i 40% svart och vid undantagsfall
kan den användas helt i vitt.
Om logotypen visas mot en mörk bakgrund ska texten vara vit och pilen röd.
I de fall där bakgrunden är orolig, exempelvis på en bild, ska en vit eller svart
bakgrund appliceras.
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Logotyper
dotterbolag/varumärken

Nedan finns de fastslagna logotyper för BDX dotterbolag. Precis som med BDX
logotyp får dessa inte förvanskas, eller ändras med tillägg. Logotypen är en unik
form som inte återfinns i något typsnitt. Använd alltid originalversionen.
För frågor kring användning och applicering, kontakta BDX kommunikationschef.
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Våra typsnitt
För att vi ska få ett enhetligt uttryck i olika informations- och marknadsföringsmaterial har vi ett antal fastslagna typsnitt (teckensnitt). Inga andra typsnitt får användas i officiella BDX-sammanhang.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Titillium Text 800 wt. Använder vi t ex i rubriker i annonser, på webben och i annan extern kommunikation samt kniper -10.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Titillium Text Regular. Använder vi t ex i kortare texter/brödtext eller tabeller i annonser, på webben och i
annan extern kommunikation samt kniper -10.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
AB CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ ÅÄÖ
Minion. Är ett lättläst typsnitt som används i längre texter i t ex årsredovisningar och rapporter.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ ÅÄÖ
Minion Italic. Används för att skapa typografisk variation, t ex för bildtexter eller när avsnitt i texter ska särskiljas.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
Calibri. Används i Office-miljö, t ex i PowerPoint-presentationer, mail och Word.
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Våra färger

RÖD:
PMS 185
CMYK 8c, 100m, 100y, 0k
RGB 202, 13, 56
#C90C37
30 % svart vid enfärgstryck

GRÖN:
PMS 382
CMYK 30c, 0m, 93y, 0k
RGB 204, 221, 33
#CCDD21
30 % svart vid enfärgstryck

MAGENTA (HIT&DIT):
Process Magenta C
CMYK 0c, 100m, 0y, 0k
RGB 236, 0, 140
#EC008C
30 % svart vid enfärgstryck
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GRÅ:
PMS 422
CMYK 0c, 0m, 0y, 29k
RGB 207, 206, 205
#CFCECD
29 % svart vid enfärgstryck
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Våra grafiska dekorer.
Som komplement till BDX grafiska profil har vi valt att ta fram linjer och punkter
för att höja igenkänningsfaktorn.
Röda punkten
I större rubriker på minimum 25 punkter använder vi oss av den röda punkten.
Punkten ska alltid vara en tredjedel av typsnittets höjd samt BDX-röd.

X
1/3 X

Vid avsaknad av layoutprogram
Om du vill ha en röd punkt i t.ex. Word eller Powerpoint skriver du punkten i
typsnittet "Calibri" och gör den 20 % större än rubriktexten.

Sidfotslinje
Som en extra dekor och komplement till logotypen använder vi den röda linjen.
Denna kombination ska användas i förslagsvis fotnoten. Linjerna ska alltid börja
utanför logtypens frizon. Linjens tjocklek beräknas från utifrån x:et, enligt skissen nedan. Linjen ska gå ut till mariginalen och inte vara utfallande.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov - allt från logistik till entreprenad- och industritjänster.
Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare.
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Presentation av BDX
Vi har en fastslagen BDX-presentation som ska användas i annonser,
broschyrer och presentationer. Presentationen finns i olika långa varianter. Presentationen används med fördel tillsammans med logotypen.
Kort
Den korta presentationen används främst i annonser samt i presentationer.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov - allt från
logistik till entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med
norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare.
Lång
Den långa varianten används i trycksaker och pressmeddelanden samt i de
lägen där kännedomen om BDX är låg.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov - allt från
logistik till entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med
norra Sverige som vår hemmamarknad. Koncernen har ca 600 anställda, med
275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 800 anställda med
totalt 1 700 fordon. Vi är framtidsbyggare.
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E-postsignatur
För att underlätta för mottagarna att kontakta BDX ska alla anställda
använda vår e-postsignatur enligt nedan. Inga egna bilder, logotyper eller
färger får användas, detta för att ge en enhetlig och tydlig bild av bolaget.
Välj e-signatur utifrån mottagarens nationalitet. Typsnittet som ska användas är
Calibri och storleken är 12 pt respektive 10 pt. Färg på namn: #000000.
Färg på övrig info: #585858.

STANDARD:

INTERNATIONELL:

Anna Andersson

Anna Andersson

Titel

Titel (Engelska)

Tel: 0920-11 22 33
Mob: 070-44 55 666
anna.andersson@bdx.se
www.bdx.se

Phone: +46 920-11 22 33
Mobile: +46 70-44 55 666
anna.andersson@bdx.se
www.bdx.se

Röstmeddelande i mobiltelefon
Alla BDX medarbetare med mobiltelefon ska spela in ett personligt röstmeddelande. Meddelandet ska innehålla ditt för- och efternamn samt en hänvisning om
återkoppling.
Exempel:

”Hej, du har kommit till Anna Andersson på BDX. Jag kan inte svara just nu,
men lämna gärna ett meddelande eller skicka ett SMS, så återkommer jag
så snart jag kan.”
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Exempel på olika enheter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec dictum lectus. Donec at
dapibus lectus. Vestibulum auctor et leo hendrerit tempor. In pretium, augue id imperdiet
bibendum, urna felis mattis purus, congue fermentum augue nisl id risus. Donec nec enim
sapien. Duis ut sem sollicitudin, dapibus nulla vitae, dapibus risus. Maecenas posuere est
ligula, facilisis congue magna eleifend sed. Praesent sit amet mattis nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec dictum lectus. Donec at dapibus lectus. Vestibulum auctor et leo hendrerit tempor. In pretium, augue id imperdiet bibendum,
urna felis mattis purus, congue fermentum augue nisl id risus. Donec nec enim
sapien. Duis ut sem sollicitudin, dapibus nulla vitae, dapibus risus. Maecenas posuere est
ligula, facilisis congue magna eleifend sed. Praesent sit amet mattis nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec dictum lectus. Donec at dapibus lectus.
Vestibulum auctor et leo hendrerit tempor. In pretium, augue id imperdiet bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec dictum lectus. Donec at dapibus lectus.
Vestibulum auctor et leo hendrerit tempor. In pretium, augue id imperdiet bibendum.

Annons kvartssida

Annons kvartssida
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För stora och
ostora projekt
På BDX gör vi allt ifrån att anlägga Europas största vindkraftspark,
anlägga väg och järnväg, vara en del av gruvdriften i norra Sverige,
sköta större industriuppdrag och sälja ballastmaterial – till att
anlägga garageuppfarter i villakvarteret.

Vad behöver du hjälp med?

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster.
Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se

Exempel annons helsida
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Ren
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Nu går vi mot
grönare tider
Norra Sverige går i spetsen för den gröna omställningen.
BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar
i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster.
Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan
om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa?
Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster.
Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se

Exempel annons helsida
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Filmmanér
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Flaggor.
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Hur vi hanterar bilder

I marknadsföringssyfte visar vi den nytta som BDX gör, det vill säga att vi vänder
perspektivet. På BDX-intranät finns det friköpta och godkända bilder som vi ska
nyttja. Frågor om bilder besvaras av BDX kommunikationschef.

Exempel på bilder
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Webb
Vår webbplats bdx.se är en av våra viktigaste kommunikationskanaler då den
ger oss en möjlighet till dialog med vår egen personal, leverantörer och kunder.
En aktuell och levande webbplats är viktigt både för vår interna och externa kommunikation och har stor betydelse för BDX varumärke.
Webbplatsens layout och design följer en fastställd mall som responsivt
anpassas till besökarens skärmstorlek (dator, surfplatta, mobiltelefon). Om ditt
innehåll inte passar denna mall så kan det vara nödvändigt med teknisk utveckling.
Texterna på webbplatsen är genomarbetade och beskriver oss själva och våra
produkter på ett bra sätt. Använd gärna dem som utgångspunkt för eventuella
egna presentationer eller annat kommunikationsmaterial.

Några saker du som innehållsproducent bör tänka på:
Skriv texter som stärker BDX profil och varumärke: Beskrivande, tydliga och utan stavfel.
Undvik interna förkortningar eller branschuttryck som kan vara svåra för besökaren att förstå.
Välj bilder av god kvalitet och med relevanta motiv. Se också till att bildens storlek är anpassad till
webbens format och inte medför onödigt långa laddningstider. En bra riktlinje är att bildens storlek
inte bör överskrida 100 kb.
Undvik speciallösningar i layout och design som kan påverka besöksupplevelsen på
exempelvis små skärmar.
Var sparsam med bifogade filer, utan placera i första hand alltid innehållet direkt på webbplatsen.
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