”TACK FÖR ATT DU HANDLAR HOS OSS”
Början till ett koncept

Här kommer ett grafiskt förslag till ”marknadsföringen” av handeln i Tibro.
Genom att trycka på hur tacksamma vi är för att Tibrobor och besökare handlar
hos oss.
Vi har satt ihop ett förslag som innehåller grafiska element, färg, typsnitt, affisch,
flyers, annonser, location-symbol, klistermärke samt vepa/takvepa.
Grafiska element vi jobbat med:
#viärtibro - tack för att du handlar hos oss!
Tibro Handels tillika Tibro kommuns limegröna färg
Tibro-klubban

GRAFISKA ELEMENT, FÄRG & TYPSNITT

C0 M0 Y0 K95
R40 G39 B39

C21 M0 Y99 K0
R221 G218 B0

Akagi Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

TACK FÖR

ATT DU HANDLAR
HOS OSS!

TACK FÖR

ATT DU HANDLAR
HOS OSS!

AFFISCH/ FLYERS
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Grafiskt element
- Tack för att du handlar hos oss.
En text med betoning på tack och placerad på en form som ska påminna om ett
kvitto.

Jobba med bilder som visar upp din
verksamhet, nöjda kunder och ett
trevligt bemötande.

När du handlar lokalt blir både du och ditt lokala samhälle vinnare!
Ekonomin
Dina pengar stannar lokalt. Det innebär fler arbetstillfällen, mer pengar till vård, skola och
omsorg, bättre vägar, en levande ort och en bra miljö att bo och leva i. De lokala butikerna gör
din ort attraktiv med sina unika och noga utvalda sortiment. Du får bättre valmöjligheter och
större mångfald.
Miljön och människorna
Du bidrar till en hållbar framtid genom att vi alla på något sätt jobbar hållbart i våra butiker.
Det kan exempelvis vara att vi energieffektiviserar, har lokalproducerade varor, varor producerade under goda arbetsförhållanden, använder minimerade förpackningar, återvinner, anställer
personer i utanförskap eller har ett second-hand sortiment. Att handla lokalt minskar också
transporterna och miljöpåverkan.
Gemenskap och närhet
De lokala butikerna är en viktig mötesplats och en viktig arbetsgivare som stärker känslan av
samhörighet med din ort och din region. Butikerna drivs av lokala entreprenörer – din granne,
faster, bror, kusin, vän. Släkt, vänner och bekanta som utvecklar din ort, skapar närhet, personlighet och gemenskap.

Vi är Tibro.
Fortsätt trycka på vår inarbetade #
Den skapar stolthet och gemenskap.

Stå upp för din lokala handel – shoppa lokalt, hållbart och utvalt.

Uppmanande text
Ekonomi, Miljö, Människor, Gemenskap
och närhet. Skriv en liknande text som
uppmanar Tibros invånare att handla i
Tibro. Berätta alla fördelar att handla i tibro och hur det kommer tillbaka till dem
själva i slutändan

WEB ANNONS/SOCIALA MEDIER

Jobba med bilder som visar upp din
verksamhet, nöjda kunder och ett
trevligt bemötande.

Vi är Tibro.
Fortsätt trycka på vår framtagna #
Den skapar stolthet och gemenskap.
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Grafiskt element
- Tack för att du handlar hos oss.
En text med betoning på tack och placerad på en form som ska påminna om ett
kvitto.

TIDNINGS ANNONS MED BRÖDTEXT
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De lokala butikerna är en viktig mötesplats och en viktig arbetsgivare som stärker känslan av samhörighet
med din ort och din region. Butikerna drivs av lokala entreprenörer – din granne, faster, bror, kusin, vän.
Släkt, vänner och bekanta som utvecklar din ort, skapar närhet, personlighet och gemenskap.

Dina pengar stannar lokalt. Det innebär fler arbetstillfällen, mer pengar till vård, skola och omsorg,
bättre vägar, en levande ort och en bra miljö att bo och leva i. De lokala butikerna gör din ort attraktiv med sina unika och noga utvalda sortiment. Du får bättre valmöjligheter och större mångfald.

Stå upp för din lokala handel – shoppa lokalt, hållbart och utvalt.

När du handlar lokalt blir både du och ditt lokala samhälle vinnare!

”LOCATION-SYMBOL” ATT FÄSTA PÅ PRODUKT

Printade i kartong eller plast. Går att
fästa på produkt eller sticka ner i
bakverk.

Symbolen ska kännas som en
”location-symbol” från en webkarta.
I symbolen visas Tibroklubban som
en en samlingssymbol för Tibro.

Ska upplysa konsumenten om att
produkten kommer från Tibro.

EXEMPEL

KLISTERMÄRKE/VEPA/TAKVEPA

Klistermärke för fönster, skyltfönster,
vägg eller bil. Stort och litet format.

TACK FÖR
Takvepa. Samma utförande. Hängandes
i vajjer från tak. Placeras över produkt,
kassa eller utmed gång.
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