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Aktuellt PR-material

Annons och PR-material finns tillgängligt. Detta
material trycks lokalt och kan laddas
ner från: pr.swea.org
Vid större evenemang såsom mässor, världsmöten
och julmarknader kan större format av PR-material
såsom Roll-up och affischer användas.
Din lokala avdelning kan lägga till kontaktinfo och
eventuell textparagraf nedanför designen där det
finns tillräckligt med plats för detta.
Roll-up banner
24” x 78” • 60.96 cm x 198.12 cm
Alla roll-up banners finns tillgängliga både på svenska
och engelska
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Aktuellt PR-material

Informationskort
6” x 4” eller 4” x 6”

Dessa kort kan mixas och matchas på fram- och
baksidan. Baksidan kan också lämnas blank eller
fyllas med lokal information.

7 Affischer
30” x 42” 76.2 cm x 106.68 cm
Annons/stor 1 A4 Annons/stor 2 A4

Vykort (2-sidigt)
7” x 5” 17.78 cm x 12.7 cm

Annons/liten 1
7 x 5”
17.78 cm x 12.7 cm

Annons/liten 2
7” x 5”
17.78 cm x 12.7 cm
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Aktuellt PR-material
3-vikt broschyr
Denna broschyr finns tillgänglig i tre varianter:
1) Globen
2) Blomman
3) SWEA Global
Den är tillgänglig på både svenska och engelska,
och kan laddas ned och tryckas i följande storlekar:
• US Letter Size, 8.5” x 11”
• A4
• c-vikt
Passar perfekt vid medlemsvärvning!

4-vikt broschyr
Denna broschyr finns tillgänglig på svenska
och kan laddas ned och tryckas i följande storlek:
• 11” x 4.25”
• z-vikt
Passar perfekt vid medlemsvärvning!

21

Visuell identitet
Mappar
Utsidan

Material till två varianter av SWEA mappar finns
att laddas ned för att tryckas lokalt.
Mapp 1
Denna mapp håller både A4 format och 8.5”x11”
lösblad. Den trycks 2-sidigt i 4-färg, och använder
en unik stans.

Insidan

Framsidan

Baksidan

SWEAs syfte är att stödja det

SWEA’s mission is to support

svenska språket, kulturen och
svenska traditioner genom
donationer, stipendier
och aktiviteter

the Swedish language, culture
and traditions through
donations, scholarships
and activities

SWEA är idag den största
Sverigefrämjande ideella
organisationen utomlands
med ca 7 500 medlemmar
på fem kontinenter

SWEA is today the largest

SWEA- medlemmar är
svensktalande kvinnor i alla
åldrar som bor eller har
bott utomlands

SWEA’s members are

SWEAs internationella nätverk
är en viktig resurs både för
medlemmar och det svenska
näringslivet utomlands

SWEA’s international network

SWEA ger medlemmar en
chans till utveckling och nya
spännande utmaningar genom
ett globalt, professionellt
kontaktnät

SWEA offers a chance to

Framsidan

Mapp 2
Denna design passar till en rad olika stansmallar, och
kan anpassas beroende på vilka standard stansar ditt
tryckeri kan erbjuda. Den trycks ensidigt i 4-färg och
är därför en mera ekonomisk variant.

non-profit organization
promoting Sweden abroad
with around 7,500 members
on five continents

Swedish-speaking women
of all ages who live or have
lived abroad

is an important resource for its
members as well as for the
Swedish Multinational Industry

Mapp 3 och 4
Dessa två varianter är designade för att passa en mall
med två fickor på insidan. Trycks ensidigt i 4-färg.

grow and experience exciting
challenges through its global
professional network

SWEA offers worldwide
SWEA är ett stödjande
skyddsnät som gör livet
utomlands lättare och roligare

friendship and support, making
life abroad easier and more
enjoyable

SWEA är på plats vid utflytt,

SWEA offers support during

flytt mellan länder och
hemflytt till Sverige

emigration, moving between
countries and returning
to Sweden

Swedish Women’s Educational Association
Promotion of Swedish
International,
Inc.
Culture and Tradition

världsvid vänskap • global kompetens • lokalt stöd

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.

®

®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.

Ficka med plats för visitkort

Mapp 3: Globen med två fickor

Mapp 4: Blomman med två fickor
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Jubileumsloggor
PR-kommittén hjälper dig
med jubileumsloggor.
Kontakta oss på:
pr@swea.org

Presentkort
SWEAs presentkort
mäter 8.25” x 3.75”
20.95 cm x 9.52 cm

SWEA - A Male Perspective
SWEA - A Male Perspective
Detta blad finns tillgängligt på
engelska i följande storlekar:
• US Letter Size, 8.5” x 11”
• A4
Passar utmärkt när vi
söker sponsorer!
Sida 1

Sida 2

SWEA-Flagga
Storlek: 150cm x 100 cm

Sociala medier
Design till diverse sociala medier
finns tillgängligt. Kontakta oss
på PR-kommittén.
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världsvid vänskap • global kompetens • lokalt stöd

Om du har frågor om din design,
kontakta oss i PR-kommittén: pr@swea.org

