SKI’s leverandørlogo
– sådan bruges logoet
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SKI’s leverandørlogo
Du er velkommen til at bruge SKI’s leverandør-logo i din markedsføring, når du er kontraktleverandør. Hvis du bruger dette logo,
ved dine kunder, at din virksomhed er leverandør på en af SKI´s
rammeaftaler.

Hvem må bruge logoet?
Leverandørlogoet må kun anvendes af leverandører og deltagere i et konsortium mv.,
som har indgået kontrakt med SKI. Leverandørlogoet må kun anvendes i den periode,
kontrakten løber.
Logoet må endvidere anvendes af selskaber og virksomheder, der allerede har fået
særskilt tilladelse fra SKI. SKI giver ikke længere særskilt tilladelse til anvendelse af logoet.
Forhandlere, underleverandører m.v., som ikke har indgået kontrakt med SKI, må ikke
anvende logoet.

Sådan bruger du logoet korrekt
Et logo bliver stærkere af at blive brugt rigtigt. Og jo stærkere logoet er, jo mere værdi
skaber det for os alle sammen. Her har du en oversigt over de forskellige versioner af
logoet og nogle få guidelines til, hvordan du bruger det rigtigt.

Varianter
Bruges for eksempel til
s/h annoncering.

Bruges for eksempel til
4-farve annoncering.
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Bruges for eksempel til
s/h annoncer og 4-farve
med mørk baggrund.

leverandoer_logo_
negativ.ai

Bruges til elektroniske medier
for eksempel til PowerPoint.
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Respektafstand og minimum størrelse

For at leverandørlogoet kan udtrykke det rette, skal der værnes om det. Én af måderne er
at overholde logoets respektafstand og minimumstørrelse.

Respektafstanden fra logoet til bunden og højre side er defineret ved
hjælp af et kvadrat. Længden af siderne i kvadratet er lig med SKI-logoets
samlede bredde.

Minimum størrelsen
på leverandørlogoet
er 17 mm i bredden.

Eksempler på brug af logoet

Man siger jo, at ét eksempel er bedre end 1.000 manualer. Herunder kan du se eksempler
på, hvordan leverandørlogoet kan bruges henholdsvis rigtigt og forkert.
Hvis du har spørgsmål til anvendelsen, er du velkommen til at kontakte SKI’s kundeservice
på telefon 33 42 70 00 eller på e-mail kundeservice@ski.dk

CMYK leverandørlogoet
bruges på hvid baggrund.

CMYK leverandørlogoet
bruges på lyse farvede
baggrunde.

Det negative leverandørlogo
bruges på mørke baggrunde.

På billeder med spraglede eller mørke baggrunde bruges den negative variant
af leverandørlogoet.

Det negative leverandørlogo
bruges på sort baggrund.

Den monochrome variant
bruges på s/h annoncer på
lyse baggrunde.

På billeder med lyse baggrunde bruges
CMYK varianten af leverandørlogoerne.

Sådan må logoet ikke bruges

For at leverandørlogoet kan udtrykke det rette, skal der værnes om det. Én af måderne er
at overholde logoets respektafstand og minimumstørrelse.

Logoet må ikke strækkes ud
af proportioner.

Heller ikke klemmes
sammen.

Der må ikke skiftes farve.

CMYK leverandør-logoet må ikke
bruges på sort baggrund.

CMYK leverandør-logoet må ikke
bruges på mørk baggrund.

Der må ikke bruges pixelerede eller low-res filer.

Logoet må ikke beskæres.

Logoet må ikke
animeres.

Tekstforslag til jeres brug
Denne tekst kan du bruge i jeres markedsføringsmateriale sammen med leverandørlogoet:
’Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere (skriv din vare eller ydelse her) på
konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række kriterier
inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar”.

Kontakt kundeservice og få logoet tilsendt
Du kan få logoet tilsendt i forskellige formater ved at kontakte SKI’s kundeservice på telefon 33 42 70 00
eller e-mail kundeservice@ski.dk.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
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