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Färger
Du hittar alla originalfärger vi använder på Amnesty International Sverige här:
https://brandhub.amnesty.org/visual-design/colour/

Vi använder samma originalfärger internationellt inom Amnesty. Vill du installera
Amnestys färger som färgbibliotek utan att ha tillgång till ADAM så hör av dig
till malin.sundelin@amnesty.se eller ladda ner här:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sERf_71Mn9zDc6O1slzguI4R_d91FK0y

Se till att välja rätt färgkod för rätt projekt:
Ska du göra någonting som kommer att skrivas ut så är det CMYK koden du letar efter,
till exempel gul: 0 / 0 / 100 / 0

Ska du göra någonting som kommer att användas digitalt så är det RGB koden du ska ha,
till exempel gul: 255 / 255 / 0 (hexkod för digital gul: FFFF00).

https://brandhub.amnesty.org/visual-design/colour/
mailto:malin.sundelin@amnesty.se
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Exempel på hur våra originalfärger kan användas:

Behöver du skapa någonting där fler färger än Amnestys orginalfärger från Brandhub:
använd någon av våra extrafärger. Så vi håller oss till exempel till samma röd när vi behöver använda röd.
OBS dessa färger ska inte ersätta Amnestys GULA & SVARTA utan är tanken att användas när någon färg
utanför orginalfärgerna behöver läggas till och i kanaler där mottagaren är säker på avsändare. Om du är
osäker kontakta malin.sundelin@amnesty.se

Exempel på hur våra komplementfärger kan användas:

Avsändaren måste vara tydlig (det ska vara självklart att det är Amnesty) tex i våra egna kanaler.

mailto:malin.sundelin@amnesty.se


TYPSNITT
Vårt eget typsnitt Amnesty Trade Gothic får användas av dig som är anställd på Amnesty International.
Licensen gäller endast för anställda. Det finns att ladda hem här:
https://brandhub.amnesty.org/visual-design/our-typeface/

Du som inte är anställd kan använda fonterna
BEBAS https://www.dafont.com/bebas.font

Oswald
https://fonts.google.com/specimen/Oswald?selection.family=Oswa
ld&sidebar.open=

….eller vilken gratisvariant som helst av
Trade Gothic typsnitten som liknar Amnesty Trade Gothic.
Skicka ett mail till malin.sundelin@amnesty.se och fråga vid
oklarheter.

Det finns exempel på hur texter sätts inom Amnesty på: https://brandhub.amnesty.org/visual-design/our-typeface/

https://brandhub.amnesty.org/visual-design/our-typeface/
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LOGOTYPER
Amnesty International logotypen finns att ladda hem här:
https://brandhub.amnesty.org/visual-design/the-wordmark/
Lägg märke till regler för placering samt vilken färg loggan har mot vilken bakgrund..

“The candle” logotypen finns att ladda hem här;
https://brandhub.amnesty.org/visual-design/the-candle/
Även för denna finns regler för placering.

*Tänk på att ladda hem CMYK-versionen av logotypen om materialet ska skrivas ut och RGB-versionen av logotyp ifall det
är något digitalt som produceras.

IKONer
Det finns flera ikoner att använda, de finns att ladda hem här:
https://brandhub.amnesty.org/iconography/

https://brandhub.amnesty.org/visual-design/the-wordmark/
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ART DIRECTION - LOOK & FEEL
När design tas fram för vår kommunikation ska vi alltid tänka på att vara direkta och försöka göra ett starkt intryck.
Ha inte med för många budskap samtidigt. Använd ett tydligt och konkret språk för att fånga uppmärksamhet.
Vi kommunicerar ofta svåra ämnen som det kan finnas en utmaning att få engagemang i. Använd gärna kreativa sätt att
överraska och inspirera mottagare och använd designen som verktyg att få människor att förstå, utan att komplicera
budskapet. Det finns möjlighet till variation i vårt toolkit från Brandhub, var kreativ men kom ihåg mottagaren ska känna
igen sig och snabbt förstå att det är Amnesty som är avsändare. Människor är hjärtat av allt vi gör och det ska synas i
materialet vi skapar.

Det finns mängder med material på https://brandhub.amnesty.org/ med mallar och exempel så kika gärna in där.
Har du frågor kring grafisk formgivning så hör gärna av dig till malin.sundelin@amnesty.se

https://brandhub.amnesty.org/
mailto:malin.sundelin@amnesty.se

