Huvudpartner
MANUAL

Välkommen som Huvudpartner till SOS Barnbyar
Tack för att ni valt att investera i SOS Barnbyars
arbete med att ge barn och unga en chans till
en bättre framtid.
Vår verksamhet bygger på individens egen kraft
att bidra till sin utveckling. Vi skapar trygga hem
och utrustar barn och vuxna med verktyg de
behöver för att bygga sin framtid. Vi ger barn och
familjer möjligheter att växa sig starka och
självständiga.
Det arbetet ger även effekt i de samhällen vi verkar
i eftersom det inspirerar både myndigheter och
andra människor i omgivningen.

Att ta ett socialt ansvar som företag är ett sätt att
ta ställning, att växa etiskt och ekonomiskt, och
samtidigt skapa helt nya möjligheter för barn och
familjer som lever i utsatthet. Vi vet att företag
som investerar i SOS Barnbyars verksamhet får mer
engagerad personal, lojalare kunder och många
gånger även bättre tillväxt och högre vinst.
Vi är stolta och glada över att ni valt att stödja oss
och hoppas att vi tillsammans kan göra skillnad.
I den här manualen finns exempel på hur ni kan
sprida kunskap och engagemang både bland
nuvarande och blivande anställda, kunder och
leverantörer.

Detta är SOS Barnbyar
SVENSK VERSION
Vi är en av världens största aktörer inom social
omvårdnad av barn och vi gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser. Vi gör det med
hjälp av föräldrar, socialarbetare, lärare, läkare,
givare och många fleras outtröttliga engagemang.
Vi möjliggör för givare att ta socialt ansvar och
göra samhällsnytta. Vi erbjuder dem en kanal för
investeringar och engagemang i morgondagens
samhälle genom att stärka de allra mest utsatta
barnen.

ENGLISH VERSION
SOS Children´s Villages is one of the largest global
actors in the social care of children. We make a
difference through long-term and comprehensive
efforts. We do it with the tireless dedication and
contribute of parents, social workers, teachers,
doctors, donors and many others.
We enable donors to take social responsibility
and contribute to community benefit. We offer a
channel for investment and commitment to the
society of tomorrow by strengthening the most
vulnerable children.

Färger

Pantone
152 C
CMYK
0, 65, 100, 0

SOS Barnbyars färg är orange. Den har valts för att
vi tydligt ska skilja oss från våra konkurrenter och
passar vår verksamhet – att hjälpa barn.
Färgen kan användas på färgytor, rubriker etc.
Den kan även tonas i steg om 20%. Se exempel
bredvid.
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Komplementfärgerna blå, röd och grön kan
användas ihop med den orange vid behov.
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Logotyp – märkning
Som huvudpartner har ni rätt att använda
vår logotyp enligt det avtal som träffats.
Ni får en version av logotypen med ett fast
Huvudpartner-tillägg att använda fritt i intern
och extern kommunikation.
Här följer de grundläggande reglerna för
logotypens användning.

Detta får ni

Logotypen i färg och på
platta är den version
som huvudsakligen ska
användas.

HUVUDPARTNER-LOGOTYP
Används i sammanhang när ni vill prata om
samarbetet generellt, på företagsnivå, t ex i
årsredovisning, på egen sajt osv.

Alternativ med negativt
huvud som används där
bakgrunden kräver det.

Logotypen finns i ett antal versioner för att täcka in olika
behov och tekniska förutsättningar.
EPS
Detta format används vid trycksaksproduktion.

Denna version av logotypen
används i de fall den orange
plattan inte fungerar mot
aktuell bakgrund.

JPG
Ett format som används för skärmvisning. På webben,
i powerpoint etc. Använd ej i trycksaker.
PNG
Även detta format är avsett för skärmvisning.
Har genomskinlig bakgrund.

Svartvit version att
använda i undantagsfall,
där färgreproduktion
inte är möjlig.

Huvudpartner-logotyp
- att göra och inte göra
För att ha bästa möjliga läsbarhet av logotypen,
ska den placeras på bakgrunder som har bra kontrast
mot den orange färgen. Välj den version av logotypen
som blir tydligast på aktuell bakgrund.
Placera den inte på bakgrunder som är plottriga,
har en färg där den orange färgen ”försvinner”
eller på en färg som skär sig med orange.

Storlek och placering
Nedan anges rekommenderade storlekar på logotypen,
anpassade för de vanligaste formaten. Undvik att
använda logotypen i mindre format än 30 mm.

Minimistorlek: 30 mm

Minsta friutrymmet kring logotypens kanter ska vara X.
A6 – A5: 40 mm

A4: 50 mm

A3: 60 mm

Använd hellre ett större utrymme för att logotypen ska vara
så tydlig som möjligt.

Exempel på märkning
på företagsnivå

Detta får ni

Märkningarna på orange platta
är den version som huvudsakligen
ska användas.

KAMPANJMÄRKNING/EGEN INSAMLING
För märkning av kampanjmaterial, t ex i butik, på
produkter, eller på material som kommunicerar
egen insamling, finns speciell märkning.

XX KR GÅR TILL
SOS BARNBYAR

Denna märkning finns i två olika versioner för olika
ändamål.
• Till förmån för SOS Barnbyar

Används t ex i butiksmaterial, på produkt som säljs till förmån för
SOS Barnbyar, och på material där egen insamling kommuniceras.

• XX kr går till SOS Barnbyar

Denna version av märkningarna
används i de fall den orange
plattan inte fungerar att placera
på en bakgrund.

Används t ex i butiksmaterial eller på produkt där en specifik
summa per såld produkt går till SOS Barnbyar. Denna version
modifieras efter aktuella förutsättningar. Kan fås i redigerbart format,
alternativt be din kontaktperson på SOS Barnbyar om hjälp.

Finns som jpg, png och eps, på svenska och engelska.

XX KR GÅR TILL
SOS BARNBYAR

SOS Barnbyar förbehåller sig rätten till att få slutgodkänna all kommunikation där vårt varumärke omnämns.

Exempel på kampanjmärkning
/egen insamling
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Bilder
Ni får som huvudpartner tillgång till ett antal bilder.
De bilder vi erbjuder är fotograferade av våra egna
medarbetare eller av frilansfotografer på vårt uppdrag.
Bilderna får användas i tryck och digitalt i egna
kanaler för att beskriva SOS Barnbyar och vårt
arbete. Barn och vuxna som är avbildade har gett
oss tillstånd till publicering men bilderna får inte
förvanskas, ryckas ur sitt sammanhang eller
användas i kommersiellt syfte.
Namn och andra känsliga uppgifter om barnen får
inte anges om det kan orsaka skada för barnen.
I de fall fotografens namn är bifogat ska det anges
vid publicering, annars ska SOS Arkiv anges som
upphovsman.
Innan publicering stäm av med din kontaktperson.

Exempel på tillgängliga bilder.

JAN

Kommunikationsåret
Så här ser ett kommunikationsår ut hos SOS Barnbyar i stort. Dela, gilla eller länka våra aktiviteter internt och externt.
Använd gärna material i era nyhetsbrev med länk till vår hemsida. Prata med din kontaktperson för mer information.
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Sociala medier
Följ oss gärna i våra sociala medier. Här kan ni ta del
av de allra senaste nyheterna från vårt nationella
och internationella arbete. Dela, gilla och länka!
Omnämn oss gärna med @sosbarnbyar
Vi uppskattar om ni skriver om vårt samarbete. Dela
med er av våra aktuella kampanjbudskap, bilder och
filmer. Men stäm gärna av text och innehåll före
publicering med din kontaktperson på SOS Barnbyar.
facebook.se/sosbarnbyar
youtube.com/sosbarnbyar
instagram.com/sosbarnbyar
twitter.com/sosbarnbyar
linkedin.com sos barnbyar
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