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PRO GRAFISK MANUAL

Vår grafiska profil.
Den grafiska manual som du håller i handen är tänkt som ett
hjälpmedel för dig som ska arbeta med all form av kommunikation inom PRO.
PRO är en samlande kraft för över 400 000 pensionärer. Vi är
en folkrörelse med 26 distrikt och cirka 1 400 lokala föreningar.
PRO är samtidigt ett varumärke som bär på omgivningens
uppfattningar. PRO kan förstärka eller förändra bilden av sig själv.
Om vi har en medveten uppfattning om hur vi vill uppfattas kan
vi arbeta aktivt så att varumärket tydliggör organisationen, vår
vision och verksamhetsidé. Vi kan göra det i all vår kommunikation – lokala föreningsblad, regionala annonser, centrala material,
webbsidor och så vidare. Detta material är framtaget för att underlätta för dig.
Om du behöver hjälp eller vill beställa vår andra manual
– Kommunikationshandboken – tveka inte att kontakta PRO:s
riksorganisation.
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PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser.
Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att tiden som
pensionär blir skönare, roligare och mer utvecklande.
Redan framtaget material finns att beställa hos butiken.pro.se.
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Fritt luftrum

1. Logotyp.

Frizon.

När logotypen kombineras med bokstäver behöver det en
frizon runt om, där inget annat får störa.

PRO måste dagligen konkurrera med många andra organisationer och företag
om identiteter om uppmärksamhet och tid från allmänheten, oavsett om vi
befinner oss på webben, i tidningar, på radio, i tv eller på torget. En stark och
tydlig logotyp, och ett konsekvent användande av den, gör att människor
känner igen oss och vad vi står för. Logotypen är vårt ständiga ansikte utåt.
Därför måste den ha rätt format, proportioner, färg samt placering. Vår logotyp
skall alltid stå som avsändare i allt vårt material.

För att vår logotyp alltid ska synas tydligt har vi definierat
en frizon, inom vilken ingen annan text eller grafik får störa.
Frizonen är alltid minst en fjärdedel av logotypens höjd runt om.

LUFTRUMMET
Luftrummet ska alltid vara en
fjärdedel av logotypens höjd
ovanför, under och i sidled.

Bakgrunden får aldrig göra

Frilagd

märket otydligt, genom till
exempel röriga mönster.

Logotypen ska alltid vara frilagd, det vill säga man ska
se bakgrunden genom hålen i och mellan bokstäverna.
Lägg inte en vit platta bakom.

Proportioner
Proportioner.
– logotyp och namn
Lika för ögat

När PROs logotyp används tillsammans med andra
märken eller logotyper är det viktigt att de ser lika
stora ut. Det är dock inte alltid det exakta måttet som
avgör, utan ögats intryck av samma storlek, som i
exemplet nedan.
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Första stora bokstavens höjd

När PRO.s logotyp används tillsammans med andra märken eller logotyper är det
viktigt att de ser lika stora ut. Det är dock inte alltid det exakta måttet som avgör,
utan ögats intryck av samma storlek, som i exemplet till vänster.

ska alltid vara en tredjedel av
logotypens höjd.
Avståndet mellan logotypen
och bokstäverna ska vara en
fjärdedel av märkets höjd –

Blå logotyp på ljus bakgrund.

Vit (negativ) logotyp på mörk bakgrund.

Svart logotyp på ljus bakgrund. Endast när färgtryck inte är möjlig.

Placering.
Vår logotyp placeras alltid i ett
hörn. I första hand i nedre eller
övre högra hörnet, men kan
i vissa fall även placeras på
vänster sida.

TÄNK PÅ
Om du har frågor som rör vår
logotype, och hur den används så
kontakta kommunikationsansvarig
på PRO:s riksorganisation.

i sidled, över och under.
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PROs historiska märke
PROs historiska märke används inte längre i
organisationens kommunikation, däremot kan du
möta det i historiska sammanhang och till exempel
på förtjänsttecken.
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Övriga logotyper.
PRO Folkhögskola, PRO Medlemsresor, PRO Försäkringar, PRO Trippelskrapet och PRO Mervärde har sina egna respektive logotyper.
Se sid. 4–5 för regler gällande användning av dessa logotyper.

TÄNK PÅ
Dessa logotyper finns också i en svart och en negativ version, men även i en liggande
version som används i undantagsfall. Vid eventuella frågor maila till info@pro.se.
I NATURSKÖNA GYSINGE LIGGER PRO:S EGEN FOLKHÖGSKOLA.
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2. Färger.
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Komplementfärger – Signal

PRO:s grundfärg är samma blå färg som återfinns i logotypen, men den används
sparsamt i andra sammanhang än just logotypen. Istället använder vi en mängd
olika komplementfärger beroende på syfte, kanal, målgrupp och budskap.
Det finns två paletter vi jobbar med, den ena består av naturnära, jordiga
färger och den andra av klara, tydliga signalfärger.
Vi anger inga exakta färgvärden här, eftersom våra komplementfärger
ofta komponeras för att harmoniera med bilder, eller för att passa i ett
sammanhang. Istället visar vi ett antal exempel för att inspirera.
Undvik att blanda båda dessa paletter i samma produktion, då det visuella
intrycket lätt kan bli rörigt.

FÄRGVÄRDEN

Komplementfärger – Natur

VÅR BLÅ FÄRG:
CMYK: 100, 57, 0, 2
PMS: 293
RGB: 0, 96, 169

FÖRKLARING:
CMYK (cyan, magenta, gul, svart) är färgsystemet som används vid fyrfärgstryck
PMS (Pantone Matching System) är ett färgsystem för unika dekorfärger
RGB (röd, gul, blå) är färgsystemet för bildskärmar

TÄNK PÅ
Välj färger som kompletterar och harmonierar med bildval och sammanhang.
Använd inte för många olika färger samtidigt, det ger ett stökigt intryck. Om
du har frågor som rör våra färger och hur de används så maila till info@pro.se.
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3. Typsnitt.
PRO använder två olika huvudtypsnitt, Trade Gothic och Palatino, i alla kanaler.
I de fall Trade Gothic ej är tillgängligt använder vi Arial som ersättningstypsnitt, se nästa uppslag. (Typsnittet Verdana som använts tidigare utgår helt.)
Grad och radavstånd varierar beroende på syfte, kanal etc. Vi tar hänsyn
till att vår målgrupp ofta består av äldre personer, därför skall fokus läggas på
generell läsbarhet och tydlighet, vilket till exempel innebär att vi oftast använder
svart text mot vit eller ljus bakgrund, och ser till att text alltid skall vara så
lättläst som möjligt. All text skall alltid vara vänsterställd.

Huvudtypsnitt.
Trade Gothic Bold
Genomgående i rubriker, mellanrubriker, viss fakta och kortare brödtext.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx
Zz Åå Ää Öö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

PRO GRAFISK MANUAL

Trade Gothic Regular
Kortare brödtexter, fakta, tabeller etc.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx
Zz Åå Ää Öö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Palatino
Löpande brödtext.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Xx Zz Åå Ää Öö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trade Gothic Condensed (No 18)
Ingresser, faktatexter, bildtexter, sidhuvuden/fötter, noter etc.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx
Zz Åå Ää Öö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TÄNK PÅ
Om du ska producera material för PRO och
har frågor om våra typsnitt eller hur de ska
användas, maila till info@pro.se.
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Ersättningstypsnitt.
Arial används när Trade Gothic ej finns tillgängligt. Det kan till exempel
gälla enklare produktioner av Power Point- eller Worddokument, e-post,
programblad etc. Palatino finns som inbyggt standardtypsnitt för både PC
och Mac och har därför inget ersättningstypsnitt.

Arial Bold
Används som ersättning för Trade Gothic Bold och Trade Gothic Condensed.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Xx Zz Åå Ää Öö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arial Regular
Används som ersättning för Trade Gothic Regular.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx
Zz Åå Ää Öö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Bilder och grafik.
Vårt bildspråk är en viktig komponent i den helhet som avgör hur vi uppfattas
bland allmänhet och medlemmar. PRO jobbar nästan alltid med bilder i färg
som visar en eller flera personer som deltar i realistiska situationer och
aktiviteter och utstrålar glädje och harmoni. Vi eftersträvar en fördelning
av kön, ålder, bakgrund, yrke och inkomst som speglar seniorsverige idag,
men naturligtvis måste särskild hänsyn tas till vilken specifik målgrupp och
vilket uppdrag kommunikationen i fråga har.*
För att underlätta användandet av bildmaterial har vi nu en egen bildbank,
som du hittar på vårt intranät. Denna kommer även att kompletteras över tid.
Bilderna är fotograferade speciellt för oss och finns tillgängliga för nedladdning
på vårt intranät. Ha i åtanke att bilderna inte får beskäras hur som helst, friläggas
eller manipuleras. Fotografens namn ska också alltid anges.
*I en viss typ av utbildningsmaterial eller annonser kan svartvita bilder förekomma av trycktekniska skäl.
Ibland kan bilden behöva anpassas för att stärka ett specifikt budskap. Till exempel omslaget till rapporten
’Fattigdomskällan’, se sid 24.

TÄNK PÅ
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Att alltid fråga först är en bra tumregel.
När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. Äganderätten till verket är alltid upphovsmannens om ingen särskild överenskommelse görs.
Inga ändringar får göras utan upphovsmannens tillstånd. I redaktionella- och informationssammanhang
ska namnet sättas ut. Vid eventuella frågor gällande bildmaterial maila till info@pro.se.
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Exempel på bilder.
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Exempel på bilder.
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Exempel på bilder.
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Grafik (endast PRO:s riksorganisation).
I material som produceras centralt dyker det ibland upp pratbubblor och
tonplattor i olika färger. Pratbubblorna används för att påkalla läsarens intresse
och innehåller nästan alltid en uppmaning av någon form, såsom: ”Se hit!”,
”Kom ihåg” eller ”Tänk på”. Tonplattorna används för att visuellt lyfta fram
fakta eller viktig information. Dessa element används endast i material framställt
av PRO:s riksorganisation.

BUDSK AP

Bubblor

Platta

BUDSKAP

TÄNK PÅ
Maila gärna info@pro.se för mer information eller om du har frågor gällande våra grafiska element som
pratbubblor och tonplattor.
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5. Papper.
Till informationsansvarige

För trycksaker rekomenderar vi att ni använder obestruket papper och då
med så liten genomskinlighet som möjligt (hög opacitet).

Hej.
Equid qui di torerrovid mint, quos non esto di di non con non comnienis re, ommosap
idebit quam nis re nonsecabor aut officia preperit velende liquid earciet mod qui
omnienimod quibus aceremporis pre expelisti beribus eumquae verit venes dia con
por aut am, essimi, vendam assunt pro modit, voluptatiore sae. Velia comniant quia
poriorum rehent eum ut esci diciis.
Duntorrunt delis aut volo voluptamus as ut et repudit faccat fuga. Tur? La perum
remquid eliquid molore, nit quas nonem fugitatis et essernat etur? Eperatet, si voluptam ad mos sundusc ientibe rchilic te voluptio vendae doluptam atio. As velibus. Otatendit ut occulla ccaboreptam resecto cuscitatur molorae cepernatum eveles et quam
nost et quo ipsapit occum intoruptio. Ecatio. Nem quia net pa sunt.

6. Korrespondensmaterial.

Equid qui di torerrovid mint, quos non esto di di non con non comnienis re, ommosap
idebit quam nis re nonsecabor aut officia preperit velende liquid earciet mod qui
omnienimod quibus aceremporis pre expelisti beribus eumquae verit venes dia con
por aut am, essimi, vendam assunt pro modit, voluptatiore sae. Velia comniant quia
poriorum rehent eum ut esci diciis dollorisquid quias rerro ipsum rae officiat re con
nisiti nem etur aut molor simusci psuntiis moluptatem eseraerest, evendiam doluptatus ea sinum in nonsent laccum.

Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort och övrigt korrespondensmaterial har ett bestämt utseende och kan beställas i vår webbutik:
butiken.pro.se. Nedan visas några vanliga exempel.

Med vänliga hälsningar

Namn Namnsson

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Adolf Fredriks Kyrkogata 12, Box 3274, 103 65 STOCKHOLM
Växel: 08-701 67 00, Fax: 08-10 66 40
www.pro.se, www.facebook.com/pro.riks

Brevpapper A4 (förminskat).

Lisen Garback
KOMMUNIK ATIONSANSVARIG

lisen.garback@pro.se
Mobil: 070-256 96 67
Direkt: 08-701 67 XX

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION

Adolf Fredriks Kyrkogata 12
Box 3274, 103 65 STOCKHOLM
Växel: 08-701 67 00, Fax 08-10 66 40
www.pro.se
www.facebook.com/pro.riks

Visitkort fram.

2015-10-01

PRO är en av Sveriges
största och mest aktiva
folkrörelser. Vi påverkar
viktiga samhällsfrågor
och ser till att tiden som
pensionär blir skönare,
roligare och mer
utvecklande.

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Adolf Fredriks Kyrkogata 12, Box 3274, 103 65 STOCKHOLM
Växel: 08-701 67 00, Fax: 08-10 66 40
www.pro.se, www.facebook.com/pro.riks

Brevpapper A4 exempel med text (förminskat).

PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor
och ser till att tiden som pensionär blir skönare, roligare och mer utvecklande.

Visitkort bak.

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Adolf Fredriks Kyrkogata 12, Box 3274, 103 65 STOCKHOLM
Växel: 08-701 67 00, Fax: 08-10 66 40
www.pro.se, www.facebook.com/pro.riks

Kuvert C4 fram (förminskat).

Kuvert C4 bak (förminskat).
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7. Kommunikationsmaterial.
PRO producerar en mängd kommunikationsmaterial hela tiden. Beroende på syfte,
målgrupp, kanal och budskap kan det vara allt ifrån annonser och banners till

mässmaterial och kläder. En del material är framtaget för kortare kampanjer, medan
annat finns för att understödja opinionsbildning eller ett mer långsiktigt och

PRO är en av Sveriges
största och mest aktiva
folkrörelser. Vi påverkar
viktiga samhällsfrågor
och ser till att tiden som
pensionär blir skönare,
roligare och mer
utvecklande.

varumärkesbyggande arbete. Huvuddelen av allt detta material produceras av
PRO:s riksorganisation. Här nedan visar vi en del av det material vi tagit fram,

som inspiration och för att mer konkret visa hur produktionen styrs utifrån vår
grafiska manual.

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Adolf Fredriks Kyrkogata 12, Box 3274, 103 65 STOCKHOLM
Växel: 08-701 67 00, Fax: 08-10 66 40
www.pro.se, www.facebook.com/pro.riks

Korrespondenskort fram (förminskat).

Foldrar.

Korrespondenskort bak (förminskat).

Värdigt boende bara för några.

Pensionärers frågor ignoreras.

Vår livskvalitet är starkt kopplad till boende och boendemiljö. Att bo
på ett sätt som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett
socialt liv och meningsfulla aktiviteter är mycket viktigt.
De flesta äldre bor fortfarande kvar i eget boende. Men när kraften
och orken tryter måste det finnas möjlighet att flytta till ett trygghets- eller seniorboende med matsal, gemensamhetslokaler och
service. Men många av dessa bostäder har höga insatser eller dyra
hyror. Dessutom saknas det platser på äldreboenden – många med
stora behov tvingas stå i årslånga köer för en plats.
Det måste byggas fler hyresrätter i centrala lägen. Äldre behöver
ha tillgång till livsmedelsbutiker, apotek, vård- och omsorg för att
kunna fungera självständigt i vardagen. Marknaden tillgodoser inte
behoven av bra boenden till rimliga hyresnivåer. Därför måste politikerna ta ett större ansvar för de äldres boende.

Pensionerna sjunker. Orättvisan i beskattning mellan löntagare
och pensionärer ökar. Äldreomsorgen saknar resurser. Platserna i
äldreboenden har minskat. Det är ont om bra boenden för äldre. Är
det rätt?!
PRO tycker inte det. Det är frågor som avgör livskvaliteten för var
fjärde väljare. Ändå ignoreras pensionärernas frågor i den politiska
debatten. Det vill vi ändra på.
Att lyfta fram pensionärernas krav står inte på något sätt i motsats
till att arbeta för till exempel en bättre skola och för att fler ungdomar
ska få jobb. En bra skola och ungdomar som arbetar är grunden för
allas välfärd, och för framtidens pensioner.
Valet gäller både dagens och framtidens pensionärer. Vi i PRO
kommer inför valet att lyfta fram pensionerna, skatteklyftan, äldreomsorgen och boendet, för att få politikerna att prioritera dessa frågor.
Vi hoppas att du också vill vara med och påverka.

NÄRMARE TVÅ MILJONER PENSIONÄRER RÖSTAR
DEN 14 SEPTEMBER. DET ÄR VAR FJÄRDE VÄLJARE.
Gå in på pro.se och läs mer om vad PRO gör under valåret.
Eller ring 08 - 701 67 00 och fråga!

Vi tycker att alla som vill ska
få bo kvar i sitt eget hem.
© Februari 2014 | PRO, Pensionärernas riksorganisation | Produktion: IK Stockholm | Tryck: Printgraf
Artikelnummer: PRO685 | Bilder: Fotograf Daniel Grizelj/PHO. AGCY. BIRGITTA MARTIN och Shutterstock | pro.se

Namn Namnsson
Gata gata 12
123 45 Staden

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Adolf Fredriks Kyrkogata 12, Box 3274, 103 65 STOCKHOLM
Växel: 08-701 67 00, Fax: 08-10 66 40
www.pro.se, www.facebook.com/pro.riks

E-postfot.

Kuvert C5 fram (förminskat).

PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor
och ser till att tiden som pensionär blir skönare, roligare och mer utvecklande.

Kuvert C5 bak (förminskat).

Vepor.
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6 AK TIVITETER

BLI MEDLEM NU!
VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN
FÖR RESTEN AV ÅRET!

FÅ UT MER
Som medlem kan du enkelt få ut ännu mer av din tillvaro genom att
fortsätta upptäcka, utvecklas och uppleva. Till exempel genom:
resor – utom och inom Sverige. För den aktiva och äventyrslystna
eller stillsamma och pauslängtande.
kurser och studiecirklar – i allt från datakunskap och broderi till spanska
och trädgårdsskötsel.

VI BJUDER PÅ EN
FRUKOSTPÅSE!

sport- och friskvårdsaktiviteter – golf, boule, linedance och simning är
bara några av alla våra grenar.
teater, opera, film, rockkonserter och utställningar – som gör själen glad
och sinnena nöjda.
rabatt – på alltifrån resor och hotellvistelser till mobiltelefoner och
försäkringar.
utbildning på PRO:s egen folkhögskola i Gysinge.
kostnadsfri IT-support.
tidningen PROpensionären.

Vad ser du fram emot?

Och inte minst kraften i ditt medlemskap som stärker PRO:s röst i
påverkansarbete för att du och alla andra pensionärer ska få en så
rolig, trygg och rättvis tillvaro som möjligt. Bland annat genom högre
pension, bättre boendemöjligheter och effektivare vård.

Läs mer om vårt utbud på följande sidor!
SÄTT DINA GRÖNA FINGRAR PÅ PROV I NÅGON AV VÅRA TRÄDGÅRDSKURSER.

VÄLKOMMEN TILL PRO:S EGEN FOLKHÖGSKOLA I NATURSKÖNA GYSINGE, ALLDELES VID DALÄLVEN.
AK TIVITETER 9

Var fjärde väljare är pensionär,
ändå nonchaleras våra frågor.
Det måste vi ändra på.

Ditt viktigaste
jobb börjar nu.
Under sitt yrkesverksamma liv är det många som längtar
efter mer tid. Tid till att hinna med allt det där man inte
hinner med. Tid till sådant som egentligen är minst lika
viktigt. Som att ta hand om sig själv – fortsätta upptäcka,
utvecklas och uppleva. Kanske är det nu den tiden finns?
Hur ser din ”after work” ut?

i samarbete med

pro.se

Bli expert – på allt ifrån vin till datakunskap.
Människan är född nyfiken, sägs det. Och det är inget som
tycks avta med åldern. På våra kurser och studiecirklar kan
du både fördjupa kunskaper du redan har, eller lära dig nytt
helt från början. Vi har till och med en egen folkhögskola
där du kan gå hela utbildningar. Vi tar helt enkelt vid där
du befinner dig. Språk, hantverk, historia, datakunskap,
vinprovning, akvarellmålning eller möbeltapetsering?

”

Roll-ups.

Livet mellan 65 och 80 år är som livet före, bara friare.
40-talist som nyligen pensionerats

400 000 MEDLEMMAR INNEBÄR ATT DET FINNS MÅNGA ATT UMGÅS OCH HA ROLIGT MED.

PRO:s aktiviteter under Nordiskt Forum

LILLEMOR JOHANSSON HAR ARBETAT SOM PERSONALCHEF OCH BOR I SKOGHALL.
SOM PRO-MEDLEM HAR HON ENGAGERAT SIG INOM HÄLSA.
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TORSDAG DEN 12 JUNI KL. 14.00–15.00 I PRO:s MONTER D9
PROpensionären – pensionärernas egen tidning

LILLEMOR

Rekryterings-/informationsbroschyrer.

Kom och prata med Bettan Andersson, chefredaktör för tidningen PROpensionären som
når cirka 300 000 läsare 10 gånger varje år.

FREDAG DEN 13 JUNI KL. 11.30–12.30 I PRO:s MONTER D9

– En bonus är alla
nya trevliga människor.

Världen åldras – och kvinnorna mest. Vad krävs för att möta förändringarna?
Kom och prata med Cecilia Bäcklander, journalist och styrelseledamot i PRO Global, i PRO:s monter.
Nybildade föreningen PRO Global vill förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen.

FREDAG DEN 13 JUNI KL. 12.45–13.00 I PRO:s MONTER D9
Är dagens pensionssystem hållbart för kvinnor fram till ”nästa istid”?

För Lillemor Johansson är det viktigt att hålla sig fysiskt aktiv
upp i åren. Därför startade hon ett projekt där pensionärer
kunde träna på gym tillsammans med blivande idrottsledare.
– Jag hade länge funderat på hur man skulle kunna starta ett
generationsöverskridande projekt inom PRO. När jag träffade
en lärare från vår närmaste gymnasieskola började vi diskutera ett utbyte mellan de elever som läser till friskvårds- och
idrottsledare och våra medlemmar. Projektet blev verklighet
och gick ut på att pensionärer fick träna styrka och balans i
skolans idrottshall en gång i veckan. Det blev mycket populärt.
– Jag har tidigare spelat mycket golf. En av årets höjdpunkter
är att vara med och arrangera distriktsmästerskapet i golf och
kora vinnarna som går vidare till PRO:s Riksmästerskap!

Möt socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson i PRO:s monter.
Hundratusentals äldre kvinnor i Sverige lever under mycket knappa förhållanden. Vad kan göras för
att förbättra deras situation – och vad kan göras för att inte nya grupper av pensionärer ska hamna
i samma situation?

FREDAG DEN 13 JUNI KL. 14.00–15.00 I PRO:s MONTER D9
Möt PRO:s sakkunnige i pensionsfrågor
PRO:s sakkunnige i pensions- och skattefrågor, Bengt Sibbmark, finns i PRO:s monter D9 och
svarar på frågor.

LÖRDAG DEN 14 JUNI KL. 11.00–11.30 I PRO:s MONTER D9
Vad gör PRO för att förbättra pensionärernas levnadsvillkor?
Möt PRO:s ordförande Curt Persson och ställ frågor om PRO:s verksamhet och intressepolitik.
PRO driver frågor om skatt, pension, äldreomsorg och boende för äldre i valrörelsen.

LÖRDAG DEN 14 JUNI KL. 12.00–14.00 SEMINARIUM I QVAM

”

Kvinnors låga pensioner – frågan politiker inte talar om

Med fysisk träning håller man igång både hjärnan
och kroppen. Just styrketräning fungerar dessutom
förebyggande mot benskörhet, vilket ju är vanligt
bland äldre.

Över en tredjedel av pensionärerna har mindre än 10 800 kr i månaden, vilket är under EU:s
fattigdomsgräns för Sverige. Framför allt är den ekonomiska utsattheten påtaglig bland kvinnor.
I en Sifo-undersökning uppger varannan person +55 år att de förväntar sig en pension som blir för
liten för att få ett bra liv som pensionär. Mest bekymrade är kvinnor, 62 procent tvivlar på sin livskvalitet som blivande pensionärer. Hur blev det så här? Och var finns den politiska handlingskraften?
Annelie Nordström, ordförande Kommunal, Carina Ohlsson, ordförande Socialdemokratiska
Kvinnoförbundet, Lisbeth Staaf-Igelström, styrelseledamot PRO, Barbro Westerholm,
riksdagsledamot Folkpartiet, Johanna Palmström, moderator Dagens Arena.

Flygblad.
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Fattigdomsfällan.
– SÅ DRABBAR PENSIONSSYSTEMET MÅNGA K VINNOR.

Trygghet, tillit och tillgänglighet.
PROGRAM FÖR EN BÄT TRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUK A ÄLDRE

STUDIEMATERIAL
INTRESSEPOLITIK /ORGANISATION

Boende för äldre till rimliga kostnader
UNDERL AG TILL DISKUSSIONEN OM ET T BOENDEPOLITISK T PROGRAM FÖR PRO

Rapporter.
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Den sociala dimensionen och
närmiljön i boendet

Diskussionsmaterial
för studiecirklar kring
PRO:s handlingsprogram

UNDERL AG TILL DISKUSSION OM ET T BOENDEPOLITISK T PROGRAM FÖR PRO

Utbildningsmaterial.

STUDIEMATERIAL
ORGANISATION

Handledning för
studieorganisatörer i PRO
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8. Informationsmaterial.
Informationsmaterial är sådant som PRO:s lokala föreningar tar fram och
producerar själva. Här gäller det oftast att undvika för mycket färger och utfall, eftersom det material ni själva tar fram ofta skrivs ut på vanliga skrivare.
Som exemplet visar nedan är det enkelhet som gäller för att kunna förmedla
informationen på ett bra sätt. Tänk på att hålla materialet rent och tydligt, och
använd standardformat som A4 för att kunna skriva ut och hantera dokument
på enklaste sätt.
Bilderna ni själva har tagit får självklart användas i det material ni producerar.
Men ha i åtanke vilken bild vi vill förmedla. (Om ni tänker använda någon
annans bilder alternativt köpa bildmaterial så finns det speciella regler för
det – läs mer under avsnittet Bilder.)
Använd punkter – inga pilar eller andra grafiska inslag – när ni gör en
lista eller uppradning. Pratbubblorna och de gråa tonplattorna som ibland
syns i det centralt framtagna kampanjmaterialet får endast användas av
PRO:s riksorganisation.
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Annonser (endast PRO:s
riksorganisation).
Exemplen nedan visar hur annonser från PRO:s riksorganisation kan se ut.
De kan ibland frångå de grafiska riktlinjerna, beroende på användningsområde
och budskap. Den här sortens annonser används oftast till olika sorters rikstäckande kampanjer, såsom valåret 2014 eller annat påverkansarbete som
berör alla PRO:s medlemmar. De här beställer ni från PRO:s riksorganisation
eller webbshopen (butiken.pro.se) alternativt laddar ner från intranätet.
Självfallet kan du även själv ta fram annonser och affischer, bland annat till
den lokala pressen eller för att sätta upp på stan. Men tänk då på att följa de
grafiska riktlinjer som finns.

pro.se

Resan fortsätter.
Qi gong, matcirkel, canasta, opera, linedance,
japansk sömnad, cittra, bordtennis, vävkurs,
gamla och nya dikter. Bouleresa till Andalusien,
landskapsmålning, silversmide, konsthantverk.
Upplev norska fjordar, persisk kulturafton
och kulturvandring. Skriv ditt liv, gratis
it-support. Uzbekistan
– sidenvägen, internationell politik, bridge,
digital bildhantering.
Balett, det ljuva livet
på Mallorca, curling,
dart, golf, orientering,
fotografering, pubaftnar, styrketräning,
teater och rabatterade
resor. Kvinnliga
författare, danska,
shopping i Dubai,
schack, fri dans, livsåskådning, yogaresa till Mallorca, databokföring. Ekonomi och lagstiftning, konstpromenad,
skriva manus, vinkryssning på Donau, tyska,
spela teater och herrmatlagning. Julshopping
i Peking, landstingspolitik. Skytte, spanska,
klimat och miljö, snickeri, gitarr, svampkurs,

boule och en plats att umgås. Samba, bangolf,
svensk konsthistoria, bridgekryssning, vattengymnastik. Filosofi, tai chi, japanskt broderi,
keramik, litteratur och poesi, blomsterkryssning
till Holland och Belgien, livsåskådning,
reseledare, vardagsjuridik,
intressanta föreläsningar.
Zumba, amatörteater,
Let’s Dance, klädsömnad, kroatiska rivieran.
Geocoaching, bildredigering, bowling, italienska. Nyår i Amsterdam,
näringslära, mindfullness, släktforskning,
bugg och fördelaktiga
försäkringar. Personligheter i konsten, praktisk
filosofi, vardagspsykologi,
svensk historia, i Martin Luthers fotspår.
Handskrift, tala inför grupp, kulturhistoria och
möbeltapetsering. Skulpturvandring, teckning,
datakunskap, vandring på Mallorca, matlagning,
vinprovning, flugfiske. Trädgårdsskötsel,
akvarellmålning, redskapsgymnastik, betonggjutning, spinning och politiskt inflytande.

Program våren 2015.
Storgatan 10. Måndagar kl 14.00

PRO Bäckby välkomnar dig
till vårens program 2015.

13 januari

Lorem ipsum dolor sit amit atiuntum con pa.

21 januari

It aborit laccupt atiuntum con pa.

14 februari

Qui aliqui nis pedit ex explibus.

17 februari

Lorem ipsum dolor sit amit..

24 februari

It aborit laccupt atiuntum con.

9 mars

Qui aliqui nis pedit ex explibus.

10 mars

Lorem ipsum dolor sit amit ipsum dolor sit amit.

15 mars

It aborit laccupt atiuntum con pa.

22 mars

Qui aliqui nis pedit ex explibus.

3 april

Lorem ipsum dolor sit amit.

9 april

It aborit laccupt atiuntum con ipsum dolor sit.

13 april

Qui aliqui nis pedit ex explibus.

19 april

Lorem ipsum dolor sit amit.

10 maj

It aborit laccupt atiuntum con pa.

13 maj

Qui aliqui nis pedit ex explibus

Välkommen!
Program/affischer.

Program/affischer.

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, har nästan 400 000 medlemmar.
Inför valet kommer vi att lyfta fram de viktigaste frågorna för alla äldre:
att den orättvisa beskattningen av pensionerna måste bort, att det behövs ett
mer stabilt pensionssystem, att äldreomsorgen måste få mer tid och pengar
och att det måste byggas fler bra boenden för de äldre.
Var fjärde väljare är pensionär, tillsammans kan vi påverka politikerna.
Gå in på pro.se och läs mer om vad PRO gör under valåret eller ring 08-701 67 00.

Annonser.

PRO.SE
SOM DU SER FINNS DET MÅNGA SKÄL TILL ATT BLI MEDLEM I PRO. VI HAR NÄSTAN 400 000 MEDLEMMAR, FLER ÄN
100 000 PERSONER RESER MED OSS VARJE ÅR OCH 126 000 LÄR SIG NYA SAKER I VÅRA STUDIECIRKLAR. DESSUTOM
ARBETAR VI FÖR ATT UTJÄMNA SKATTESKILLNADEN MELLAN PENSIONÄRER OCH LÖNTAGARE. BESÖK OSS I MONTER 138.

Var fjärde väljare är pensionär,
ändå nonchaleras våra frågor.
Kom och träffa PRO på S:t Hans Café vid S:t Hansplan 2, Hälsodalen
i morgon 2/7 kl. 8.00 – 18.00. Ta chansen att delta i debatten.
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9. Mäss- och
utställningsmaterial.

Takskyltar

Belysning

Mässor och andra sorters evenemang är utmärkta tillfällen att visa andra hur
intressanta, spännande och viktiga PRO är. Det är dock viktigt att besökarna
upplever vår utställningsplats som inbjudande, välkomnande och tydlig.
Därför har vi tagit fram ett antal delar – och riktlinjer hur ni kan använda dem
– som ni kan nyttja när ni ska ta fram/producera utställningsmaterial.
Varje mäss- och utställningstillfälle har sitt eget syfte, målgrupp och
sammanhang och därför är det näst intill omöjligt att producera generella
delar som går att använda i alla sammanhang. PRO tar fram ett begränsat
antal standarddelar med budskap, logotyp etcetera som kommer att finnas
för beställning. I övrigt skräddarsys delar (kan vara allt från montervägg,
matta, belysning till ståbord och stolar) efter behov.

Displayenhet
Roll-ups
Scenbygge
Roll-ups
Profilkläder

Profilkläder

Eventdisk
Ståbord och stolar

Eventdisk

Tidningsställ

Exempel.
Typexempel på enheter som används för mässor, utställningar och evenemang.

Se PRO:s kommunikationshandbok för mer ingående information om mäss- och evenemangsmaterial.
E-posta info@pro.se om ni känner att ni behöver hjälp med produktion av utställnings- och evenemangsmaterial, eller för att beställa kommunikationshandboken.

Takskyltar
Belysning

Roll-ups
Displayenhet

Väggskyltar/bilder
Montervägg

Ståbord och stolar

Eventdisk
Matta

Bakgrunden får aldrig göra

3märket
0 otydligt, genom till
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exempel röriga mönster.

ll säga man ska
n bokstäverna.

s med andra
de ser lika
ta måttet som
lek, som i

märke

gre i
mot kan du
ill exempel

10. Övrigt.
7

Äldre versioner av logotypen.

Äldre typsnitt.

PROs historiska märke används inte längre i organisationens kommunikation, däremot kan du möta
det i historiska sammanhang och till exempel på förtjänsttecken.

Verdana.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uv
Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Äldre grafiska element.

Tidigare användes verdana som rubriktypsnitt och till faktatexter. Skulle du stöta på det i något äldre dokument – tänk på att
uppdatera till nya. Detta typsnitt fasas ut och får därför inte användas i något nyproducerat material.

Tidigare har PRO använt andra grafiska element i vår kommunikation. Grafiken nedan återfinns fortfarande i en del äldre material.
Dessa ringar fasas ut och får därför inte användas i något nyproducerat material.

Grafiskt element
PRO arbetar med ett grafiskt element i sin kommunikation. Det används till utsmyckning och igenkänning. Det
kan användas strikt när så krävs och mer lekfullt när det
passar.

Äldsta bokstaven i alfabetet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uv
Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

9

PRO är Sveriges största pensionärsorganisation med över
400 000 medlemmar.
Över 100 000 personer reser med oss varje år – och 123 000 lär sig
nya saker i våra studiecirklar.
Välkommen att fortsätta upptäcka, utvecklas och uppleva du med.
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