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Idé översatt till form
I arbetet med utvecklingen av Mexls profilering har vi under resans 

gång gjort några viktiga vägval som definierar  
Mexls karaktär och personlighet;

› Engagerade
› Professionella
› Närvarande

› Hållbara

Låt oss visa hur man, på ett konkret sätt, kan arbeta med detta  
underlag för att få en tydlig grafisk profil och på lång sikt öka  

varumärkeskännedomen.



Frendberg AG
EN

C
Y, 2021logotype

Mexls logotype finns i två versioner - en liggande och en stående. 
Båda versionerna finns i följande färgvarianter; 
› Profilfärgen ”SKOG”
› Svart
› Vit 
eller som ikon i komplementfärgerna ASFALT, SKOG,  
BETONG samt i accentfärgen BRANDGUL. 

Den mörkgröna och svarta logotypen används mot vit eller ljus 
bakgrund. Vit logotyp används med fördel mot en mörkare färg 
eller accentfärgen. Även den svarta logotypen kan användas mot 

accentfärgen. I sammanhang där färgtryck inte är möjligt används 
vit eller svart logotyp. 

Logotypen omges alltid av en frizon. Frizonen är minimiavståndet 
till annan grafik, text eller bild. Syftet med frizonen är att logotypen 
ska framträda tydligt och att texter och bilder inte ska uppfattas 
som en del av logotypen. 

Ikonerna används i sociala medier och i sammanhang där ikonen 
tillfört ett mervärde och kan förstärka logotypen. 
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Färgsättning
Färgerna är hämtade från naturens färgskala samt olika byggelement. 
För att skapa en professionell känsla har hela färgpaletten en dragning 
åt det gråa. Lugna färger som utstrålar stabilitet.

Genom att använda inslag av accentfärgen BRANDGUL fångar vi 
mottagarens uppmärksamhet, samtidigt som färger associeras med  
arbetsplats. Färgerna i paletten kan användas i nyanser från 100%–20 %.

BRANDGUL #F2AD3D RGB: 242 173 61 CMYK: 2 40 86 0

BETONG #B3aD9D RGB: 179 173 157 CMYK: 30 26 35 5

SKOG #344A4B RGB: 52 74 75 CMYK: 76 36 47 53  

ASFALT #333333 RGB: 51 51 51 CMYK: 62 51 50 66

TYPOGRAFI
Lemon milk är ett versal-typsnitt som används till rubriker 
och titlar. Rubriktypsnittet ger en känsla av stabilitet,  
kaxighet och profession. Dess något vassare bokstäver  
fungerar bra ihop med vårt andra typsnitt Libre Baskerville.

Libre Baskerville är ett lättläst seriff typsnitt och används 
främst till ingress och brödtext , men också till underrubri-
ker.  Typsnittet finns i flera olika tjocklekar och italic. 

LEMON MILK
abcdefghijklmno 
pqrstuvwxyzåäö
Libre Baskerville Bold
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Libre Baskerville Regular
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Libre Baskerville Italic
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö



Frendberg AG
EN

C
Y, 2021

Inspirationsbilder till färgsättning. Ej för kommersiellt bruk.
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Bilden är en effektiv förmedlare av budskap och känslor. För att stärka varumärket Mexl är det viktigt att bilderna kommunicerar den karaktär och 
personlighet som vi vill förmedla. I vår kommunikation ska vi alltid sträva efter att beskriva hur det är att arbeta med, eller på Mexl. Med hjälp av bilder 
kan vi förmedla berättelser och väcka känslor som ibland är svåra att ringa in med enbart ord. I val av bilder ska vi därför söka efter oväntade vinklar och 
uttryck som lämnar lite kvar för mottagaren att tolka på egen hand. Det ska finnas värme och närvaro i bilderna. På så sätt väcker vi nyfikenheten till liv och 
triggar lusten att söka mer information. Och i förlängningen ta steget till att bli kund. 

Bildmanér
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 Logotypen ska förmedla profession, trygghet, stabilitet
» Logotypen ska vara funktionell och stilren

Bildmanér - bakgrunder
För att skapa dynamik och kontraster i bildspråket använder vi närbilder av byggelement och detaljer. Bilderna används 
som bakgrunder för att skapa en passande stämning till text och grafik.


