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Välkommen till guiden  
och inspirationskällan  
för vårt varumärke  
Scandinavian Cosmetics.

-list
Branding

A
Welcome to the guide and source  
of inspiration for our brand 
Scandinavian Cosmetics.  
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?
Du är en del av Scandinavian  

Cosmetics. Vi vill att du ska lära  
känna oss, förstå vad vi värdesätter  

och vad det är vi vill förmedla.
 

The right feel
You are part of Scandinavian  

Cosmetics. We want you to get  
to know us, understand what we  

value and what we want to convey.

För att förmedla rätt upplevelse  
är vårt visuella uttryck viktigt. Följ  

guiden, bläddra för inspiration  
och var en del av att skapa ett  

attraktivt och älskat varumärke.

The right style
Our visual expression is important in order to 

create a consistent and coherent brand experience.
Follow the guide, browse for inspiration and be 

part of creating an aspirational and loved brand.

För att väcka rätt känslor  
och nå fram med Scandinavian 

Cosmetics kommunikation.

To evoke the right emotion and reach out with 
Scandinavian Cosmetics communication.

Varför
Why

Rätt stil

Rätt känsla
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Guiden ska inte vara begränsande utan ett 
hjälpmedel som med definition av visuellt och 
språkligt uttryck ger större frihet och fokus på 
att skapa starkt innehåll. 

Målet är att allt vi gör ska bygga värde för 
varumärket. Jämför därför kontinuerligt ditt 
arbete med riktlinjerna i denna guide och 
försäkra dig om att du framställer varumärket 
på rätt sätt. 

En guide 
för att vara 
ett älskat 

varumärke!

To be 
a loved 
brand; 
a guide!

This guide is not intended to restrict expression. On 
the contrary, by defining how to design and write, 
the guide should give greater freedom to concentrate 
on creating great content.

Our main goal is to generate value and reinforce the 
brand in everything we do. Constantly compare your 
work against these guidelines to make sure that it is 
consistent with our vision and communication style.
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Vi ska vara det självklara valet inom skönhet. 

Med vår kunskap, inspiration och rätt produkter 
hjälper vi konsumenten att förstärka sin skönhet. Vi 

är en attraktiv och framtidsorienterad affärspartner 
med passionerade medarbetare som bygger starka 

globala varumärken på den skandinaviska marknaden.

To be the natural choice in beauty. 

With our knowledge, inspiration, and the right products, we help 
consumers enhance their beauty. We are an aspirational and future-

oriented business partner with passionate employees that build strong 
global brands in the Scandinavian market. 

Vår vision
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SCANDINAVIAN COSMETICS

We know beauty. We live the brands, the products and 
we understand the consumer. We stay ahead of the curve  

and as a result, we are a natural 
source for beauty knowledge. 

We are committed to our customers 
and to our portfolio of attractive 
brands. With a positive attitude, 
knowledge and passion, we focus on 
building long-term relationships.  
We are a strong business partner 
and a leader in the Scandinavian 
beauty market. 
 
We radiate strength and classic 
beauty with a modern mindset. We 
are sleek and smart with a natural 
presence in balance with our brands. 

We dress according to the occasion, 
follow trends and have the confi-
dence to stand out with well-chosen 

patterns and accessories.

We are positive and proud. We talk about brands, products 
and beauty with knowledge and enthusiasm. 

We are professional with a humble tone. By being glam-
orous, yet down to earth, we are inviting and attractive.

SCANDINAVIAN COSMETICS 

Vi kan skönhet. Vi lever med varumärkena,  
produkterna och vi förstår konsumenterna. Vi  
ligger i framkant och är en inspirerande kunskaps- 
källa inom skönhet.

Vi är engagerade i våra kunder och vår portfölj 
av attraktiva varumärken. Med positiv inställning, 
kunskap och passion bygger 
vi långvariga relationer. Vi är 
en attraktiv affärspartner som 
är med och driver marknaden.

Vi utstrålar styrka och klassisk 
skönhet med modernt tankesätt. 
Vi är snygga, smarta och tar den 
plats vi förtjänar i balans med 
våra varumärken.

Vi klär oss rätt efter tillfälle, 
följer trender och har själv- 
förtroende att sticka ut med väl 
valda  mönster och accessoarer.

Vi är positiva och stolta. Med 
kunskap pratar vi engagerat 
om varumärken, produkter och  
skönhet.

Vi är proffsiga med en ödmjuk ton. Vi bjuder in och 
lockar genom att vara glamorösa på ett varmt och 
jordnära sätt.  

“Vi utstrålar 
styrka och 

klassisk skönhet 
med modernt 
tankesätt. Vi är 
snygga, smarta 

och tar den plats 
vi förtjänar i 

balans med våra 
varumärken.”

Vi är
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Samarbete

Ledarskap

Collaboration

Leadership

Vi lyfter blicken och anstränger oss 
för att tillsammans skapa lösningar,  
både internt och externt. Vi ser 
styrkan i att söka samarbete och 
skapar nya konstellationer för att 
uppnå ännu bättre resultat.

We follow a shared vision and make an effort 
to cooperate and create solutions whenever 
possible, both internally and externally. We see 
the strength in collaboration and create new 
constellations that enable us to achieve even 
better results.

Vi leder våra varumärken, kunder 
och konsumenter in i framtiden. 
Vi jobbar tätt med våra kunder och 
varumärken för att utveckla hela 
kategorier och driva marknaden. 
Det personliga ledarskapet innebär 
att vi fattar beslut och tar ansvar 
för att de genomförs. 

We lead our brands, customers and consumers 
into the future. We work closely with our 
customers and brands to build whole categories 
and develop the market. Our personal 
leadership means that we make decisions and 
take responsibility for their execution.



Utveckling

Glädje

Progress

Joy

Vi utstrålar glädje och sprider 
positiv energi. Vi hälsar glatt på 
varandra och vi firar att vi lyckas. 
Vi gläds med våra kunder och våra 
varumärken. Tillsammans  hjälper 
vi konsumenten att förhöja sin 
skönhet.

We radiate joy and positive energy. We 
delight in each other’s company and share our 
successes. We celebrate our customers and 
brands. Together, we help consumers enhance 
their beauty. 

Vi lär och utvecklas ständigt. Vår 
organisation formas efter behov 
och vi anammar nya sätt att nå ut 
till våra målgrupper. Vi eftersträvar 
partnerskap med våra kunder och 
varumärken för att tillsammans 
utvecklas, driva marknaden och 
skapa tillväxt. 

We are constantly learning and evolving. Our 
organization is shaped based on needs and we 
are always adopting new ways to connect with 
our target groups. To create growth, we seek 
partnerships with our customers and brands 
that empower them, the market and ourselves.
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Konsumenter
Vår framgång mäts i antalet konsumenter 
som får rätt hjälp att förhöja sin skönhet. 
Vårt erbjudande ska göra det enkelt för 
dem att hitta vad just de behöver.

Kunder
Våra kunder är nära konsumenten och 
lyssnar till deras behov. Tillsammans 
hittar vi den bästa lösningen av produkter 
och aktiviteter för att kunden 
ska kunna matcha de behov och 
önskningar som konsumenten har.  

Varumärken
Vi verkar i symbios med starka 
globala varumärken som behöver 
fokus och tydlighet för att växa 
och utvecklas på våra marknader. 
Vi utvecklar ständigt vår portfölj 
för att bygga alla varumärken 
starkare. 

Press/Media
Vi förstår behovet av att synas i 
både reklam och redaktionella 
sammanhang. Vi gör det enkelt 
och intressant för press och media 
att ta del av vår kommunikation 
och våra varumärken. 

Vårt varumärke skapar 
värde för olika målgrupper. 
Gemensamt är deras 
intresse för skönhet och 
välbefinnande. De vet att 
skönhet är ett val och 
sökandet efter svar på hur 
den personliga skönheten  
kan förhöjas leder till oss.

Medarbetare
Tillsammans skapar vi ett företag och ett varumärke som 
väcker känslor. Som får människor att agera och vara en 
del utav det vi har att erbjuda. Vi är positiva, passionerade 
och utvecklas för att ligga i framkant. Vi driver oss själva 
och marknaden in i en framtid av medvetna konsumenter 
som vill förhöja sin skönhet.  

Målgrupper



Consumers
We measure success by the number of  
consumers that discover the right solution 
to enhance their beauty. What we offer 
makes it simple for them to find just what 
they need.

Customers
Our customers are close to the consumer 
and listen to their needs. We collaborate 
with our customers to find the best mix 
of products and activities to meet the  
consumer’s wishes and demands.

Brands
We work in symbiosis with strong global 
brands providing them focus and clarity 
to grow and progress in the Scandina-
vian market. We manage our portfolio to  
enhance all of our brands.

Press/Media
We understand the need for exposure in 
both advertising and editorial context.  
We make it easy and engaging for press 
and media to enjoy our communication 
and our brands. 

Employees
Together we are creating a company  
and brand that people connect with  
emotionally, a company that involves  
each individual as a part of what we have 
to offer. We are positive, passionate and 
evolve to stay ahead of the curve. We push 
ourselves and drive the market toward 
a future of enlightened consumers who  
desire to enhance their beauty. 

Target Groups
Our brand creates value for  
a variety of key stakeholders. 
Their common interest is beauty 
and well-being. They know 
beauty is a choice and in their 
search for ways to enhance 
their beauty, they find us. 
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Regler och riktlinjer för att 
jobba med vår grafiska profil.

Vår
   LOOK

De visuella reglerna och riktlinjerna är till för att ge rätt 
upplevelse av varumärket Scandinavian Cosmetics. Det är 
viktigt att vår kommunikation är tydlig och konsekvent.

These visual guidelines are intended to ensure consistency across 
every instance of contact with the Scandinavian Cosmetics brand. 
It is essential that we communicate clearly and consistently. 
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Logotypen är vår viktigaste visuella tillgång för att  
förmedla vem vi är och vad vi står för som företag. 
Logotypen är grunden i att 
bygga upp vårt varumärke.

Logotypen är elegant, 
stark och tidlös. Den är 
typografiskt uppbyggd och 
består av två ordbilder satta 
i typsnittet Playfair Display.

Det är viktigt att logotypen används på ett konsekvent 
sätt, så att den alltid ger samma signal till mottagaren. 

Our logo is the most important visual asset we have that 
describes who we are and what we stand for. It is the 

foundation for building our 
brand. 

Our logo is elegant, strong and 
timeless. It is constructed using 
classic typography and set in 
the font Playfair Display. 

It is important that the logo is 
used in a consistent manner, so that it always sends the same 
signal to the receiver, regardless of where it is encountered. 

Logotypen är den 
yttersta bäraren av vår
visuella identitet och

vårt varumärke.

Logotyp



22 SCANDINAVIAN COSMETICS Oktober 2015

Inverterad Logotyp
Den inverterade logotypen kan 
användas på färgade bakgrunder eller 
bilder om den syns tydligt och är 
läsbar.

Inverted Logo
The inverted logo can appear on any color 
background or photographic image as long 
as it is easy to read.



Regler för hur du 
använder logotypen

Logotypen ska vara tydlig och få ta plats. Använd rätt 
version beroende på tillfälle för maximal synlighet 
och läsbarhet. I de allra flesta fall ska den svarta 
logotypen användas. 

Använd logotypen som överskrift eller avsändare i 
kommunikationsmaterial. Blanda aldrig logotypen 
med informationen eller budskapet i materialet.

Se alltid till att du använder godkända versioner och 
filer av logotypen utan ändringar eller tillägg. 

Using the logo means more than just placing it somewhere 
on a page. Make sure you use the right version in each 
instance for maximum impact and clarity. For the majority 
of applications, the primary logo in black should be used. 

Use the logo as a header, or as a signature. 
Never mix the logo with the information 
or the message in the material. 

Always use the approved artwork and 
never make modifications to it.

Låt logotypen andas: X:et anger hur mycket fritt utrymme logotypen 
ska ha runt sig, d.v.s. den yta där inte någon annan text eller dekor får 

placeras. Utrymmet (X) är alltid lika med den övre textens höjd.

Give the logo space: X is the minimum space around the logo that  
should be kept free of graphics, text and other marks. The clear  

space (X) is equal to the height of “Scandinavian” in the logo.

Minsta Storlek: Logotypen bör aldrig  
användas med mindre än 5 mm i totalhöjd.

Minimum size refers to the smallest dimensions  
allowed for the full logo.The minimum height is 5 mm.

Logotypen ska som  
regel alltid vara med i 
vår kommunikation.
Mer om hur du använder logotypen på sid. 71

5 mm
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saker
som alltid

är rätt att 
göra med vår logotype.

Do’s
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Placera logotypen så att den är tydlig och lättläst.
        Place the logo so that it is easy to see and read.

Använd den inverterade logotypen på färgade bakgrunder.
            Use the inverted logo on colored backgrounds.

Skala alltid logotypen proportionellt.
Always scale the logo proportionally.

Använd godkänd version av logotypen.
         Only use an approved version of the logo.
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intesom du 

    

saker 
    

får göra

    
Ändra inte färgen i logotypen.

(Använd bara svart eller vit logo)
Don’t change the logo colors.

(Use only the black or white logo)

Don’ts

Gör inga ändringar 
i logotypen.

  
Don’t make modifications 

to the logo.
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3

8

Lägg inte till effekter på logotypen.
Don’t add effects to the logo.

Lägg inte till texter i logotypen.
Don’t add text or other elements to the logo.

Använd inte logotypen som mönster eller grafik.
Don’t use the logo as a motif or graphic design element.

Skala inte delar av logotypen var för sig.
Don’t scale the logo elements separately.

Lägg inte grafik i frizonen runt logotypen.
Don’t violate the logo’s clear space.

Använd aldrig logotypen lutande.
Never tilt the logo.  

Bringing beauty to the people

Skala inte logotypen oproportionerligt.
Don’t scale the logo non-uniformly.

intesom du 

    

får göra
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Färg väcker känslor och skickar tydliga signaler.  
Vi förstärker vår kommunikation genom aktiva  
och genomtänkta färgval. Och är du osäker  
passar alltid den lilla svarta. 

FÄRGER
tillfällenför alla 

Colors send out different messages. By picking  
thoughtful and engaging colors we enhance our 
communication. When in doubt, go with black.   
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OBS! Färghantering
Färgerna avbildade är endast för vägledning. 
Färgnyanser kan variera beroende på din 
skärm, pappersval och tryckteknik. Färgen 
kan därför variera mot den som visas här. 
Alla färger i den här guiden är tryckta i CMYK 
och kan skilja sig från deras RGB-värde.

NOTE! Color Management
The colors depicted are for guidance only. The  
displayed color will depend on your monitor, paper 
and printing technique. The finished color, therefore, 
may not be as shown here. All colors in this guide  
are printed in CMYK and may differ from their  
RGB value.
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Foundation
Svart, en klassiker som alltid är lika aktuell. En återkommande favorit, 

som säsong efter säsong har ett tidlöst sofistikerat uttryck. Svart 
symboliserar styrka, stabilitet och auktoritet. Svart visar på personligt djup, 
hög kvalitet, mystik, ädelhet, prestige, trygghet, och allvarsamhet. 
När det gäller mönster så symboliserar svart det sofistikerade.

Vi älskar vitt! Vårt grafiska uttryck har oftast vit botten.  
Vitt speglar ärlighet och professionalism men även 

renlighet och oskuldsfullhet. Vitt anses vara rent, bekvämt, 
harmoniskt, skyddande, och lugnt.

Black symbolizes strength, stability and 
authority. Black shows personal depth, 
high quality, mystery, nobility, prestige, 
security, and seriousness. When it 
comes to patterns, black indicates 
sophistication. 

White reflects honesty and professionalism 
but also cleanliness, and innocence. White is 

considered to be clean, comfortable, harmonious, 
protective, and quiet. 

PURE WHITE
RGB 255 255 255

CMYK 0 0 0 0
HEX #ffffff

ALL BLACK
RGB 0 0 0

CMYK 0 0 0 100
HEX #000000
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Färgstarkt
Vad händer om vi lägger till lite färg?

Våra komplementfärger är klara, starka och intensiva. 
Färger som är lockande, ambitiösa, effektiva, dramatiska, 
raffinerade och moderna.

Our complementary colors consist of very clear, strong and  
intense colors. They are aspirational, ambitious, effective,  
dramatic, refined and modern.



SCANDINAVIAN COSMETICS 33Oktober 2015

SKY BLUE
RGB 109 188 227
CMYK 59 7 0 0 
HEX #6DBCE3

TURQUOISE
RGB 49 188 173 

CMYK 70 0 40 0
HEX #31BCAD

ROYAL PURPLE
RGB 190 27 129 

CMYK 25 100 10 0
HEX #BE1B81

Färgmatchning
Färgmatchning är en viktigt del för att 
lyckas med tryckta produktioner. Det 
går aldrig att eliminera färgskillnader i 
tryck men det går att minimera dessa. 
Det kommer alltid vara en viss skillnad 
vid nyans vid tryck på olika papper.  
Be tryckaren justera tryckprocessen 
efter förutsättningarna. Glöm inte att  
färgerna i guiden skiljer sig från färgerna 
på skärm eller webb.

Color Matching
Color matching is crucial to the success of  
any print project. While visual differences in 
printing cannot be eliminated completely, 
they can be minimized. There will be slight  
color variances when printing on different  
paper stocks. Ask the printer to adjust the  
formula to the printing conditions. Remember 
that the color appearance in this guide will  
differ from screen and web.
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BUBBLEGUM PINK
RGB 244 153 193 
CMYK 0 50 0 0
HEX #F499C1

SHADOW BLUE
RGB 0 124 193 

CMYK 85 44 0 0
HEX #007CC1

CLEAN BEIGE
RGB 253 218 194 
CMYK 0 16 22 0
HEX #FDDAC2

RICH RED
RGB 190 15 52

CMYK 0 100 80 10
HEX #BEOF34

FRENCH LILAC
RGB 132 121 184
CMYK 52 55 0 0
HEX #8479B8

Vår skarpaste färgskala

Färgerna skiftar karaktär efter vilken bakgrund de 
presenteras mot och vilka färger de kombineras med. 
Det är viktigt att känna till färgernas betydelse och 
påverkan.

Colors change character according to what background they 
are presented against and what colors they are combined 
with. It is important to understand the meaning of the colors 
and their effect. 

Varje färg har sitt eget uttryck 
som är viktigt att känna till och 
ska användas med klokhet och 
eftertanke. Undersökningar 
visar att färgnyanser är lika 
avgörande för intrycket som 
om färgen är röd eller blå.

It is important to understand that each 
color has its own significance and creates 
a different response when viewed. They 
should be chosen with care and reflection. 
Studies show that varying hues of the 
same color can be as impactful as  
the difference between red and blue. 

SUN YELLOW
RGB 255 235 79 
CMYK 0 3 80 0
HEX #FFEB4F
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färg
en

Färger är ett starkt sätt att 
kommunicera olika känslor.

Välj i vår breda palett 
för att tala till och fängsla 

rätt mottagare direkt.  

känsla
en
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vit
Vit står för renlighet och oskuldsfullhet.

Vit visar också på ärlighet och ger en känsla av 
professionalism. Vit bör kombineras tillsammans 

med någon annan färg för ett kraftfullt  
dynamiskt uttryck.

White stands for cleanliness, and innocence. It also 
suggests honesty and a feeling of professionalism. 

White should be combined with another 
color for a powerful dynamic 

expression.
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Svart symboliserar makt, 
styrka och expertis. Det 
är en väldigt formell, 
elegant, och prestigefull 
färg. När det gäller 
mönster så symboliserar 
svart det sofistikerade, 
hög kvalitet och lyx med 
exceptionell elegans.

Black symbolizes power, 
strength and expertise. It 
is a very formal, elegant 
and prestigious color. In 
patterns, black indicates 
sophistication, high quality 
and luxury with exceptional 
elegance.

svart
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röd
Röd står för rörelse, 
energi, passion och 
spänning. Rött får 
våra hjärtan att slå 
snabbare. Färgen 
fångar snabbt upp-
märksamhet och är 
en energisk och eldig 
färg som signalerar 
aktivitet, dramatik, 
kärlek och lidelse.

Red stands for movement, 
energy, passion and 
excitement. Red makes 
our hearts beat faster. It 
catches attention quickly 
and is an energetic and 
fiery color, signaling 
activity, drama, and love.
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Rosa är kärlekens och romansens  
färg. Rosa förknippas med lugn,  

känslighet, samverkan, avslappning,  
harmoni och ett gott humör. 

Pink is the color of love and romance. Pink 
symbolizes peace, sensitivity, interaction, 

relaxation, harmony and humor. 

rosa
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gul
Gul fångar människors 
uppmärksamhet 
väldigt fort. Gult ökar 
koncentrationen,
är färgen för solsken 
och uppfattas uttrycka 
optimism, kreativitet, 
upplysning, glädje, 
lycka, intellekt, och 
energi. 

Yellow capture people’s 
attention very quickly. 
Yellow enhances 
concentration, is the 
color of sunshine and is 
perceived as expressing 
optimism, creativity, 
enlightenment, joy, 
happiness, intellect,  
and energy.
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beige
Beige är en lätt, varm och 
vänlig färg som förmedlar 
ungdom, renhet, glädje och 
optimism. Beige manar till 
lugn och trygghet samt 
symboliserar en närhet till 
jorden med tillförlitlighet 
och stabilitet.

Beige is a light, warm, friendly 
color that conveys youth, 
purity, joy and optimism. The 
color inspires calm and a sense 
of security, and symbolizes 
a closeness to the earth, 
reliability, and stability.
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Nyanser av blått skapar en känsla av lugn, frid,  
och stillhet. Blått tenderar att göra människor  

mera produktiva och fokuserade. Blått framkallar 
känslor av acceptans, auktoritet, balans, flexibilitet, 

kraftfullhet, säkerhet och ärlighet.

Shades of blue create a feeling of calm, peace and serenity. 
Blue tends to make people more productive and focused. 

It evokes feelings of acceptance, authority, balance, 
flexibility, robustness, security and honesty. 

blå
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lila
Lila förmedlar en känsla 
av rikedom, lojalitet, 
ledarskap och kvinnlighet. 
Förr i tiden var lila en 
färg som kungligheter 
ofta bar. Lila är ambitiös, 
konstnärlig, intelligent, 
kreativ, rättvis, feminin, 
och allvarlig.

Purple inspires a sense of 
wealth, loyalty, leadership and 
femininity. In ancient times 
purple was the color of 
royalty. Purple is ambitious, 
artistic, intelligent, creative, 
fair, feminine, and serious.
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turkos
Turkos är svalkande, 
uppfriskande och för 
tankarna till exotiska 
stränder och hav. Turkos 
är accepterande, ärlig, 
lugnande och stabil.

Turquoise is cool, refreshing 
and reminiscent of exotic 
beaches and the sea. 
Turquoise is accepting, 
honest, reassuring  
and stable.
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TYPOGRAFI
texter

och
Vårt budskap ska paketeras och locka till läsning. 

Med snygga typsnitt och medveten typografi når vi fram och fångar uppmärksamhet.



Ordens

 SKÖNHET
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Typografi
Vi har valt en samling typsnitt som ger 
Scandinavian Cosmetics en vänlig, tydlig och 
stark stil. Valet av typsnitt som kompletterar 

logotypen har gjorts för att återspegla en 
övergripande strävan efter tydlighet. 

Identiteten består av tre olika typsnitt 

Typsnittet Playfair Display ska 
användas för rubriker, Lato för korta 
texter och Lora för längre texter 

och publikationer där hög läsbarhet 
är extra viktigt.

We have chosen a collection of fonts that give Scandinavian 
Cosmetics an approachable, clear 
and strong style. The choice of 
fonts that complement the logo 
has been made to reflect the 
overall desire for clarity. The 
brand identity consists of three 
different fonts.

The font Playfair Display will be 
used for headlines, Lora for long 
texts and publications where 
readability is especially important 
and Lato for short texts. 

När 
det används på 

rätt sätt kan typografi 
ibland förmedla stil och 

känsla till och med bättre 
än bild och grafik.

When used properly, typography 
can, at times, convey style and 

emotion even better than 
images and graphics.
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Välj din typ
Playfair Display Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Playfair Display Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Playfair Display Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Lora Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W XYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Lora Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Lora Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Lato Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Lato Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Lato Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöå
0123456789?,%”!

Typografi som budbärare.

Visa vår personlighet i kommunikationen 
med rätt typografi. Använd typsnitt, 
teckenstorlek och vikt för att skapa en 
lockande förpackning av vårt budskap.  
Tillåt dig att tappa andan av resultatet.  

Show our personality in all communication 
through the use of typography. Use typeface, 
type size, and type weight to establish a clear 
hierarchy of information. You’ll be amazed at 
the results you can achieve. 

Bold - Regular - Italic

Blanda gärna de olika 
typsnitten i din design. 
Och gör det med känsla.
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Sharing is caring
Oavsett om du är en grafisk designer eller arbetar 
med en, med hjälp av våra typsnitt kommer du att 
förbättra din kommunikation.

Samtliga typsnitt finns att ladda hem och kan 
distribueras fritt eftersom de är licensfria.

Whether you are a graphic designer or working with one, 
all of your communication will improve with the help of 
these fonts. 

All fonts can be downloaded and freely distributed  
as they have open licenses. 

Hämta rätt typsnitt.
Typsnitt finns att klicka hem på scandinaviancosmetics.se



Större RUBRIKER
*men hur använder jag typsnitten?

Fantastiskt!*

Rubriktypsnitt - Playfair Display
Headline Font - Playfair Display

Komplementtypsnitt 
- Lato

Lora är vårt huvudtypsnitt. Det 
är viktigt att den typografi 
vi använder hjälper till 
att förmedla en enhetlig 
och konsekvent bild av 
Scandinavian Cosmetics. 
Lora är det typsnitt som 
ska användas i första hand. 
Exempelvis för längre 
textstycken och liknande. 
Lora kursiv kan användas där 
ord eller meningar ska betonas.

Lora is our main text font. It is 
important that the typography we 

use helps to convey a coherent 
and consistent picture of 
Scandinavian Cosmetics. 

Lora is the primary font 
family. It should be used in 

paragraphs and for longer 
sections of text. Lora Italic 

may be used where the words or 
sentences require emphasis.

Huvudtypsnitt
LoraFör korta texter och 

digital kommunikation.

Complement font - Lato
For short texts and digital 

communication.



Tydliga 
rubriker och 

citat skapar bättre 
typografi och läsbarhet.

··· 
Clearly set headlines and the use 

of quotes will create better 

typography and greater 

readability.
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8tips
För bättre 
typografi
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1 Hello TH
ER

E!

Kombinera 
stora bokstäver 

(versaler)  och små 
bokstäver (gemener) 

i rubriker.

Combine upper and 
lowercase in  

headlines.

2 Jag måste
vara svart!
Använd endast färger som
har hög synlighet.

Only use colors that have 
high visibility.

Använd endast våra typsnitt.
Only use our selected fonts.3

Playfair Display, 
Lora och Lato 4Svårläst!

Använd inte specialeffekter.
Don’t use special effects.

5F ö r  b r e t t !
För hoptryckt
Spärra inte texter brett eller snävt.
Don’t adjust font tracking to be wide or tight. 

8 Ändra inte på typsnittens utseende.

6 Fel typsnitt!
Använd inte andra typsnitt.
Don’t use other fonts.

7 SKRIV INTE ALLT I STORA BOKSTÄVER.
Undvika att använda stora bokstäver i meningar och text,det är som att skrika. 
Don’t write longer sentences in all uppercase. It’s a form of shouting.

Typografitips

Psst!
 
Du har väl inte missat 
att det finns exempel på 
sidan 60?

Don’t miss all of the  
examples on page 60.
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RÖST
En del av vår identitet är hur vi uttrycker oss. 

Är vi samstämmiga även här, ger det en konsekvent 
och levande bild av Scandinavian Cosmetics. 

 
Our writing style is part of our identity. If we are consistent 

it will give a coherent image of Scandinavian Cosmetics. 

Ton
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Vår ton och röst speglar vår personlighet. I vårt 
arbete med Scandinavian Cosmetics är det viktigt 
att veta vem vi är och vara bekväm med vårt sätt att 
prata. Vi är passionerade, 
proffsiga och genuina. 
Tänk lockande rubriker, 
intressanta berättelser och 
glamorös inspiration i vår 
kommunikation - oavsett 
om det gäller ett brev, 
en presentation eller på 
hemsidan.  

Our tone and voice should 
mirror our personality. When 
working with the Scandinavian 
Cosmetics brand it’s important 
to know who we are and be 
comfortable with our writing 
style. We are passionate, 
professional and friendly. 
Think: alluring headlines, 
interesting stories and glamorous inspiration, no matter 
if you are writing a letter, putting together a presentation 
or updating the website. 

Tänk lockande 
rubriker, 

intressanta 
berättelser 

och glamorös 
inspiration i vår 
kommunikation

Ton & Röst
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Passionerad
   Passionate

Proffsig 
   Professional

Genuin   Genuine

Glad 
Engagerad 

Inspirerande

Happy 
Engaging 
Inspiring

Använd ett enkelt språk. Kombinera 
långa och korta meningar. Tråka inte 
ut läsaren genom att vara övertydlig. 

Läs texten högt för dig själv för att 
kontrollera att språket flyter.

Stolt
Kunnig

Trovärdig

Proud
Knowledgeable

Credible

Personlig
Intressant 

Underhållande

Personal 
Interesting

Entertaining

Use direct language. 
Keep the message simple. 

Mix long and short sentences.  
Read texts out loud to make sure that they 

are easy to read and have a good flow. 

Ton & Röst
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EXEMPEL
Ilibusti oremqui doles eatus eate venis num que 

cum volestis sitam que ilias maxim corerferunt rere 
eumquis  loi as de moluptatur re excea vit labo ut rem.

Exempel &
        Riktlinjer
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Exempel finns att klicka hem på scandinaviancosmetics.se

Välskötta, stylade 
presentationer 

är idag så enkelt 
att fixa att inga 
ursäkter längre 

är gångbara.

Postadress: Box 9078 · 200 39 Malmö · Sweden Telefon: 040-31 15 00 Org.nr. 556238-6895 Bankgiro: 854-3464
Besöksadress: Agnesfridsvägen 182 · Malmö Fax: 040-22 40 80 VAT No. SE556238689501 Innehar F-Skattesedel

Exempel & Riktlinjer

Scandinavian Cosmetics AB 
Agnesfridsvägen 182 · Box 9078 · 200 39 Malmö

Telefon: 040-31 15 00       Telefax: 040-22 40 80

Anette Grahn
VD-assistent

anette.grahn@scandinaviancosmetics.se

Phone:  040 - 31 15 00
Direct:  040 - 31 15 02
Mobile: 0707 - 54 95 04

________________________________

Agnesfridsvägen 182 / Box 9078
SE-200 39 Malmö, Sweden

scandinaviancosmetics.se

E-post signatur

Presentation

Presentation Presentation

Brevpapper

VisitkortKorrkort

   Vad vi är 

•  Scandinavian Cosmetics kan erbjuda expertis  
     och produkter inom de flesta skönhetskategorier. 

•  Scandinavian Cosmetics täcker in alla de     
     viktigaste kanalerna inom skönhetssektorn. 

•  Vår leveranssäkerhet är >95%

VISION 

Vi ska vara det självklara valet inom skönhet.  

Med vår kunskap, inspiration och rätt produkter 

hjälper vi konsumenten att förstärka sin skönhet. Vi är 

en attraktiv och framtidsorienterad affärspartner med 

passionerade medarbetare som bygger starka globala 

varumärken på den skandinaviska marknaden. 

Clarins 30-års-jubileum. 

Clarins firar 30 år i Sverige! 
Detta vill vi fira med Er genom att bjuda på en inspirerande 

och minnesvärd kväll. 18.00 mingel med bubbel och något gott 

att äta. 18.45 - 22.00 visar vi vårens spännande nyheter inom 

hudvård, make-up och hår, samt proffsen ger de bästa tipsen 

från topp till tå. Alla får en lyxig goodiebag samt chans att 

vinna fantastiska priser.

Våra 
Spetskompetenser

Det lilla entreprenörsföretaget med ett globalt nätverk.

Vi är:  

• Mer lokala 

• Mer konkurrenskraftiga 

• Mer ”keep it simple minded” 

• Mer kostnadseffektiva 

• Mer långsiktigt tänkande

Vi har: 

• Ett globalt nätverk 

• Starka globala och lokala varumärken 

• Kompetens för varumärkesbyggande 

• En stark försäljningsorganisation 

• Genuin lokalkännedom
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Som huvudavsändare

När Scandinavian Cosmetics är 
huvudman ska våra riktlinjer för 
visuell identitet följas.

Logotypen ska ligga på framsidan 
eller början av p  resentationer.
Logotypen och samarbetspartners 
ska även läggas på baksidan av 
trycksak eller presentation.

As a lead brand
When Scandinavian Cosmetics is the 
principal, our guidelines for visual 
identity should take precedence. Our 
logo should appear on the front or at 
the beginning of the presentation. 

The Scandinavian Cosmetics logo and 
partners’ logos should also appear on 
the back of the brochure or at the end 
of the presentation. 

Som jämbördig part

När Scandinavian Cosmetics är en 
av två eller fler jämbördiga parter 
ska det bestämmas vilken visuell 
identitet som skall följas. 

Blanda aldrig visuella identiteter.

Det kan vara att en helt neutral 
identitet ska gälla.

As an equal brand
When Scandinavian Cosmetics is one 
of two or more equal partners it should 
be determined which visual identity to 
follow. Never mix visual identities.

Consider using a completely neutral 
identity instead.

Som minoritetspartner

När Scandinavian Cosmetics är 
minoritetspart gäller inte våra 
egna grafiska riktlinjer, utan  
huvudpartens grafiska riktlinjer.

Som minoritetspartner placeras 
vår logotyp enligt huvudpartens 
grafiska riktlinjer, alternativt 
skrivs Scandinavian Cosmetics ut 
i ren text. 

As a minority brand
When Scandinavian Cosmetics is the 
minority brand, do not apply our 
graphic guidelines. Use the lead  
brand’s graphic guidelines instead.

Follow the lead brand’s graphic  
direction regarding the placement  
of our logo or write Scandinavian  
Cosmetics in plain text. 

Rätt Inramning

Scandinavian Cosmetics i 
förhållande till andra varumärken

Scandinavian Cosmetics in relation to other brands
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Hitta
snabbt
rätt stil

Det är viktigt att logotypen används på 
ett konsekvent sätt, så att den alltid ger 
samma signal till mottagaren. Förvräng   
inte logotypen eller ändra färg på den. 
It is important that the logo is used in a 
consistent manner, so it always sends the 
same signal to the receiver, regardless of 
where it’s encountered. Never distort or 
change the color of the logo.

Låt logotypen andas. Utrymmet 
(X) är alltid lika med den övre 
textens höjd. Give the logo space: the 
clear space (X) is equal to the height of 
“Scandinavian” in the logo.

Logotypen bör aldrig användas med 
mindre än 5 mm i totalhöjd. 
The smallest dimension allowed for 
the logo is 5 mm in height. 5 mm

1

2
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Typsnittet Playfair Display ska 
användas för rubriker, Lora för längre 
texter och Lato för korta texter.
Playfair Display is for headlines, Lora for 
longer texts and Lato for shorter texts.

Använd ett enkelt språk som är 
passionerat, proffsigt och genuint.  
Use direct language that is passionate, 
professional and genuine.

Snabbguide
Rubriktypsnitt Playfair Display
Längre texter - Lora
Kortare Texter - Lato

Headlines Playfair Display
Longer Text - Lora
Shorter Text - Lato

Svart och vitt är våra huvudfärger.
Black and white are our primary colors.

Använd alltid godkända grafiska 
element. Gör aldrig egna ändringar 
eller tillägg. Always use approved  
artwork. Never make your own changes  
or modifications.

Våra komplementfärger är klara, starka 
och intensiva. Our complementary colors 
are clear, strong and intense.

Använd bara en (1) komplementfärg 
åt gången i kombination med svart 
och vitt. Only use one (1) complimentary 
color at a time in combination with black 
and white.

Färg väcker känslor och skickar tydliga 
signaler. Vid osäkerhet använd endast 
svart & vitt. Colors send out different 
messages. If uncertain, go with black  
and white.  

3

5

7

9

8

10

6

4

FRENCH LILAC
RGB 132 121 184
CMYK 52 55 0 0

HEX #8479B8

SHADOW BLUE
RGB 0 124 193 

CMYK 85 44 0 0
HEX #007CC1

BUBBLEGUM 
PINK

RGB 244 153 193 
CMYK 0 50 0 0
HEX #F499C1

CLEAN BEIGE
RGB 253 218 194 
CMYK 0 16 22 0
HEX #FDDAC2

RICH RED
RGB 186 12 47

CMYK 0 100 63 12
HEX #BA0C2F

SKY BLUE
RGB 109 188 227

CMYK 59 7 0 0 
HEX #6DBCE3

PURE WHITE
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 100 

HEX #FFFFFF

ALL BLACK
RGB 0 0 0

CMYK 0 0 0 100
HEX #000000

ROYAL PURPLE
RGB 190 27 129 

CMYK 25 100 10 0
HEX #BE1B81

TURQUOISE
RGB 49 188 173 
CMYK 70 0 40 0
HEX #31BCAD

SUN YELLOW
RGB 255 235 79 
CMYK 0 3 80 0
HEX #FFEB4F
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Du hittar fortsättningen på 
scandinaviancosmetics.se
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Postadress:
Box 9078

200 39 Malmö

Besöksadress:
Agnesfridsvägen 182

213 75 Malmö

Leveransadress:
Skivyxegatan 7

213 76 Malmö

Telefon:
+46 40-31 15 00

E-post:
info@scandinaviancosmetics.se


