
WHY.
Vi $llför värde $ll a. utveckla en social 
hållbarhet för e. bä.re samhälle. 

Adding values for social sustainability and for 
a be.er society.
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SOCIALT & HÅLLBART!

LÖFTE

LÖFTET.[

Vårt varumärkeslö>e är något som ingår i varumärket. 
Det är i det som vi visar vad som är vik$gt. Både i e. 
internt och externt perspek$v.  

De.a är e. åtagande och något som målgruppen kan 
förvänta sig när man arbetar med eller för Cofactor.



VÅR PERSONLIGHET
Med hög kompetens och mod a. förändra samhället - både i det stora och i det lilla är vår 
Cofactorian en målmedveten och varm person. Hen tar ansvar och vet hur stor roll hen spelar i 
bolaget. Cofactorianen leder projektet, laget, kunden … 

Här finns anda “vill man så kan man” och ingen lägger sig pla. utan $llsammans strävar vi e>er 
a. ständigt bli bä.re och bä.re. 

Vi firar framgångar och ly>er varandra - allas kompetens och driv behövs.  

Socialt & hållbart! 

[ ]



En guide till vårt grafiska manér och tonalitet.
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Färgprofil Svartvitt

PRIMÄR
LOGOTYP

SEKUNDÄR
LOGOTYP

Logotyp/Företagsmärke
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Vi placering av logotypen bör det finnas en jämn frizon till 
 nästa objekt. En enkel regel att följa är att frizonen ska minst 
 vara samma avstånd som storleken på “A” i logotypen. Detta 
säkerställer att logotypen uppfattas tydligt och har god läsbarhet.

Logotyp/Företagsmärke
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“Xeruptaq uiscidebis essimin 
verspic tentiss edionsed ea 
dolesequo que des.”

Logotyp/Företagsmärke
Hakparentes
Hakparentesen som återfinns i logotypen  
används som kompletterande element där det kan finnas 
mycket naturligt tomrum. Parentesen knyter an till vårt varu
märke och adderar både färg och ett intressantare uttryck.
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Färgprofil
De fyra färger som markerar vår identitet  bygger 
på balans. Den främsta är vår orange, sedan våra 
komplementfärger: Gul, mörk blågrön och Indigo. 
Notera att loggan främst används i den mörka 
blågrönafärgen

I övrigt används komplementsfärgerna mer spar
samt för en behaglig jämnvikt mot den skarpa 
 huvudfärgen. Användningen av färg  erna ska inte  
gå överstyr, undvik att använda alla fyra samtidigt.

KOMPLEMENTFÄRG 
GUL
R: 255
G 192
B: 0
HEX: FFC000

PRIMÄRFÄRG  

ORANGE
R: 242
G: 139
B: 36
HEX: F28B24

KOMPLEMENTFÄRG 
MÖRK BLÅGRÖN
R:  68
G:  100
B:  99
HEX: 446463

KOMPLEMENTFÄRG
INDIGO
R: 39
G 107
B: 130
HEX: 276B82
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Färgprofil

MÖRK BLÅGRÖN
R:68   G:100   B:99
TRYCK OBESTRUKET PAPPER 
C:71   M:42   Y:48   K:32 PANTONE: 330U
TRYCK BESTRUKET PAPPER 
C:73  M:43   Y:53   K:38 PANTONE: 144C

INDIGO
R:39   G:107   B:130
TRYCK OBESTRUKET PAPPER 
C:0   M:0   Y:0   K:0 PANTONE: 0
TRYCK BESTRUKET PAPPER 
C:0  M:0   Y:0   K:0 PANTONE: 0

GUL
R:255   G:192   B:0
TRYCK OBESTRUKET PAPPER 
C:0   M:0   Y:0   K:0 PANTONE: 0
TRYCK BESTRUKET PAPPER 
C:0  M:0   Y:0   K:0 PANTONE: 0

ORANGE
R:242   G:139   B:36
TRYCK OBESTRUKET PAPPER 
C:0   M:0   Y:0   K:0 PANTONE: 0
TRYCK BESTRUKET PAPPER 
C:0  M:0   Y:0   K:0 PANTONE: 0
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Ikoner
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Typsnitt

Brown
Brown är vårt huvudtypsnitt. Teckenfamiljen har flera tjock
lekar som med fördel kan använd as för att framhäva rubriker , 
ingresser och titlar.

Tjocklekar:    Thin, Light, Regular, Bold

Calibri
Vid tillfällig kommunikation då Brown inte är tillgängligt, t.ex. 
mail, ska Calibri användas som substitut.

Tjocklekar:    Light, light italic, regular, italic,   
     bold, bold italic

Exempel på användning: 
Om oss
Cofactor är ett kompetens och kunskapsföretag med verksamhet inom fastighets
utveckling, fastigheter och byggentreprenad. 

Vi har över 30 års erfarenhet av bygg- och fastighets verksamhet  
nationellt såväl internationellt.
Med hjälp av färdigutvecklade fastighetskoncept och i detalj genomarbetade processer  optimerar 
vi värdeskapandet för alla intressenter genom hela förädlingskedjan. Vår verksamhet har vi i fyra 
affärsområden – Property Development, Properties, Construction och  Engineering. Vi erbjuder er
farenhet, kunskap och ett modernt och arbetssätt där kostnadsoptimering, industrialisering och 
digitalisering är hörnstenar i verksamheten där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är 
gemensam nämnare.

Vår geografiska närvaro är nationell med kontorsetablering-
ar  utifrån marknadsområdena Syd, Väst och Öst med Malmö, 
 Göteborg och Stockholm som nav.

Thin 52pt

Light 18pt

Light 24pt

Light 16pt

Light 24pt
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Applicering
Folder
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Applicering
Powerpoint/Keynote
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