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Varför Kontaktdagarna bör byta logga 
 
Befintliga loggan  
I nuläget är vi den tredje generationen av projektgrupp som lyft att den befintliga 
loggan inte är optimal för dess syfte. Dem har under förra terminen inte köpt in, 
tyckt eller brukat den gamla loggan i det visuella materialet. Vi har därför insett 
att den inte längre fyller en funktion. 

 
Ny logga:  
Det finns en poäng att ha en logga att förknippa en verksamheten med. Därför 
vill vi inte ta bort en logga utan skapa en som fungerar väl för sitt syfte. Vi vill att 
loggan ska  vara en representation av vad Kontaktdagarna innebär. En logga som 
är användarvänlig som kan skapa en konnotation till vad mässan står för anser 
vi stärker varumärket ”Kontaktdagarna”. Kransen anser vi liknar och påminner 
mycket om föreningar som står för tradition och anrika organisationer. Vi vill att 
Kontaktdagarna ska representera innovation, framtid och kontakter. Att skapa 
en tydlig logga som komplementerar texten ”Kontaktdagarna”. Den kommer vara 
användbar i sammanhang där man vill förtydliga vem vi är eller om det 
stilistiskt är mer kompatibelt, exempelvis bredvid namnen på namnskyltar. 

 
Loggan i komplement till “texten” 
Texten ”Kontaktdagarna” kommer vara i samma typsnitt för att minska 
kostnaderna och kommer vara standard vit eller en mörkare blå. Vi har valt att 
göra loggan mörkare blå än tidigare eftersom det inte finns en genomgående 
nyans på det blåa, något vi vill skapa. Om vi bestämmer att konsekvent använda 
samma blåa färg kommer allt tryckmaterial matcha från om med nu. Och att 
välja en avsevärt mörkare färg skär det sig inte med den befintliga blåa nyansen 
som finns på tryckmaterialet vi inte kommer byta ut. 
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Vi kommer satsa långsiktigt på loggan och byta ut allt tryckmaterial som har den 
gamla kransen kvar. Allt nytt från mässan 2017 och 2018 är tryckt utan kransen 
kommer behållas och bytas ut när dem blir utslitna. Vi har dessutom konstaterar 
att det är dem äldre materialen som kommer bytas ut och det är naturligt och 
väsentligt ur en hållbarhetsaspekt. 
 

Prisbild 
 
 

Magnetiska skyltar till bilar 15 st: ca 2 000 kr 

Nyckelband till medarbetare 200 st: ca 1 000 kr 

Flagga med fot, beachflagga 6 st: ca 5 800 kr 

Roll ups 5 st: 4 000 kr 

Totalt: 12 800 kr 

 
Befintlig logga + text 
 

 

 

Ny  logga + text

 
 
Färgkod och typsnitt 
Färgkod: #196aac 
Typsnitt: Graphik Semibold 


