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Modern 
Demokratisk 
Trygg
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Agency Leroy 2015

Använd denna 
bok som en 
inspirationskälla.



6 7



8 9



10 11

SLC är en organisation 
som aktivt befrämjar 
en en livskraftig 
landsbygd och en trygg 
livsmedelsförsörjning. 
SLC är starkt förankrad 
bland den finlandssvenska 
jordbrukarbefolkningen 
och är en erkänd 
samhällspåverkare. En 
livskraftig landsbyggd 
bygger på lönsam 
produktion, i vilken 
familjeföretagen utgör 
stommen.

Fokus ligger på inhemsk 
livsmedelsproduktion och 
förädling, där målet är 
att vara självförsörjande 
gällande de flesta 
basprodukterna.
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SLC’s nya identitet 
förmedlar trovärdighet 
och etablissemang men 
samtidigt talar klarspråk 
och är lätt-tillgänglig. 
SLC använder ett 
modernt och luftigt 
formspråk som tål tidens 
tand. I en digital ålder är 
det dessutom viktigt att 
identiteten beter sig 
bra online.

1. STRATEGI 
2. LOGOTYP
3. FÄRGER 
4. TYPOGRAFI 
5. BILDVÄRLD 
6. EXEMPEL 
7. MATERIAL
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STRATEGI 

Vi skapar landet
Med samhällets förtroende tar 
våra medlemmar hand om marken, 
produktionsdjuren och skogen. De producerar 
ren och trygg mat, efterfrågade produkter 
och tjänster samt välmående till hela landet. 
Vi i SLC skapar förutsättningar för att 
generationer nu och i framtiden ska få leva 
av och verka inom jord- och skogsbruket. 
Våra medlemmar utgör stommen i de gröna 
näringarna som driver bioekonomin och 
stöder hela landets konkurrenskraft.
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Våra medlemmar driver 
lönsamma företag som 
kan förnya sig och utveckla 
produktionen.

Medlemmarna är stolta, 
friska och lyckliga

I samverkan med samhället 
och politiken förverkligar och 
utvecklar våra medlemmar 
sina företag och landet

Våra medlemmars jord- 
och skogsbruksföretag är 
lönsamma och välmående, 
vilket ger mervärde till hela 
landet.

KOMPETENS SOCIALA FRÅGOR POLITIKEN MARKNADEN
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POLITIKEN

Vi verkar för en lagstiftning som stöder våra 
medlemmar att förverkliga och föra vidare 
sina företag, vilket skapar konkurrenskraft 
och stärkerhela landets ekonomi.

Vi arbetar för en finans- och skattepolitik 
som bidrar till en stark och konkurrenskraf-
tig jord- och skogsbruksföretagsamhet i 
landet.

Vi arbetar för en meningsfull byråkrati som 
stöder det svenskspråkiga lantbruks- och 
landsbygdsföretagandet samt dess ut-
veckling och fortsatta verksamhet.

Vi arbetar för att förutsättningarna för med-
lemmarnas företagsverksamhet på gårds-
nivå säkerställs i samhällsplaneringen.

Vi befrämjar närproducerade varor och 
tjänster i offentliga upphandlingar.

MARKNADEN

Vi förnyar oss ständigt i våra sätt att skapa 
kontakt mellan konsumenter och produ-
center. Vi följer med aktuella trender och 
utvecklar öppna mötesplatser, söker nya 
samarbetsparter och för en öppen dialog 
om finländsk mat- och energiproduktion.

Vi följer aktivt med marknaden för jord- och 
skogsbruksprodukter och förmedlar infor-
mation och kunskap om den till våra med-
lemmar. Våra medlemmar blir skickligare på 
att producera enligt efterfrågan. Vi stöder 
utvecklingen av exportverksamheten av 
jord- och skogsbruksprodukter.

Vi förbättrar förutsättningarna för lokal för-
ädling av jord- och skogsbruksprodukter 
samt direktförsäljningsverksamhet.

Vi samarbetar med närstående företag för 
att höja producenternas och produktionens 
profil gentemot konsumenten.

Vi arbetar för att förbättra marknadsposi-
tionen för producenterna genom aktivare 
branschsamarbete och genom att påverka 
lagstiftningen.

SOCIALA FRÅGOR

Vi arbetar för att öka våra medlemmars 
mentala och sociala välmående samt fysis-
ka ork i samarbete med organisationer som 
står våra medlemmar nära.

Vi arbetar för en positivare image för jord-
bruket och en ökad uppskattning för det 
arbetet som våra medlemmar gör.

Vi arbetar för att trygga och utveckla en 
smidigare avbytarservice som utgår ifrån 
den enskilda gårdens behov.

Vi arbetar för en aktiv och attraktiv före-
tagshälsovård som ser individen och res-
pekterar hens upplevda behov.

Vi arbetar för att pensionssystemet möjlig-
gör en trygg pensionstid med hög livskva-
lité.

KOMPETENS

Vi upprätthåller en hög kompetensnivå och 
sakkunskap inom organisationen.

Vi satsar på att kontinuerligt utveckla och 
förnya organisationen.

Vi arbetar för att trygga och utveckla utbild-
ningen inom naturbruk på svenska samt 
forskning som stöder näringarna.

Vi tillhandahåller kompetenshöjande vida-
reutbildning för våra medlemmar, speciellt 
i företagsekonomi och ledning i det egna 
företaget.

Vi förmedlar rätt information vid rätt tid-
punkt och via rätt kanal til medlemmarna, 
lokalavdelningarna och förbunden samt till 
allmänheten. 
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Svenska lantbruks- 
producencterna r.f.  
har en modern typo- 
grafisk logotyp. Det 
utskrivna stadgenamnet 
för SLC är väldigt långt 
och den nya logons funk-
tion är att på bästa sätt 
presentera den mycket 
igenkännbara förkort-
ningen i en form som 
beter sig bra på alla 
ytor och förmedlar 
trovärdighet. 

LOGOTYP 
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SLC, logotyp 1 SLC, LOGOTYP 1

SLC, LOGOTYP 2

SLC, LOGOTYP 3

SLC, logotyp 2

SLC, logotyp 3

Huvudlogotypen ’1’ används 
främst på stora ytor ensam.
Logotypen kan tack vare sitt 
simpla formspråk lätt ta en 
fysisk form, som utskuren ur 
trä, specialeffekt på trycksak 
eller en stor tejpning på 
glasyta. Logotypen ser bra 
ut som transparent i både 
digital och fysisk form men 
trivs också bra i hög kontrast 
mellan svart och vitt.

Logotyp ’2’ är en kombination 
mellan huvudlogotypen och 
det utskrivna stadgenamnet. 
Denna används främst som 
liten i hörnet av annonser 
eller trycksaker med bara 
en sida. Utrymmet mellan 
’SLC’ och stadgenamnet 
kan vid behov justeras enligt 
spaltbredd.

Logotyp ’3’ används endast 
då logotyp ’2’ av någon orsak 
inte får plats på bredden. 
T ex i digital form på 
responsiv nätsida i mobil-
format. Denna används 
aldrig som stor.
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Skiss över logo i björk 
för mässavdelning, 
lantmarknad eller annat 
representationstillfälle.

Logotypen i transparent form 
på tryckprodukt. 
Fysiska tryckeffekter 
som lack och emboss kan 
användas för SLC’s logotyp 
när de finns att tillgå.
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Placering för Logotyp ’1’ på 
ark enligt internationella pappers-storlekar 
Observera marginaler och mitten på arket. 
Marginalen minskar i förhållande till 
logons storlek i använding.
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Placering för Logotyp ’2’

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligu-
la eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed 
sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu 
lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget 
velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleif-
end nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, sus-
pendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit 
mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue 
augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor 
pede. Fusce purus morbi tortor magna condimen-
tum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis 
nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit 
vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum mae-
cenas massa turpis sagittis in, interdum non lob-
ortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere 
eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit 
pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placer-
at leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae 
massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. 
Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis 
augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, 
erat felis pellentesque augue nec, pellentesque 
lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula sceler-
isque, dui enim adipiscing lacus sit amet sagittis, 
libero enim vitae mi. In neque magna posuere, 
euismod ac tincidunt tempor est. Ut suscipit nisi 
eu purus. Proin ut pede mauris eget ipsum. Inte-
ger vel quam nunc commodo consequat. Integer 
ac eros eu tellus dignissim viverra. Maecenas erat 
aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec 
mauris id quam blandit consequat. Cras nibh mi 
hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. Nul-
la vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae augue. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-

scing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque 
ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facili-
sis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. 
Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et 
venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu 
tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies 
nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum 
ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula 
risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam 
erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. 
Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus 
morbi tortor magna condimentum vel, placerat 
id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis 
nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan 
velit vel mattis libero nisl et sem. Proin inter-
dum maecenas massa turpis sagittis in, inter-
dum non lobortis vitae massa. Quisque purus 
lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id 
arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra 
non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec plac-
erat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut 
vitae massa. Proin in dolor mauris consequat 
aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcor-
per venenatis augue. Aliquam tempus nisi in 
auctor vulputate, erat felis pellentesque augue 
nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam 
et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium 
condimentum.
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Placering för Logotyp ’3’ Regionala utskrivningar av logo ’2’

Nyland

Åboland

Åland

Österbotten

ÅPF
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Använding av regionala utskrivningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligu-
la eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed 
sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu 
lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget 
velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleif-
end nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, sus-
pendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit 
mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue 
augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor 
pede. Fusce purus morbi tortor magna condimen-
tum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis 
nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit 
vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum mae-
cenas massa turpis sagittis in, interdum non lob-
ortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere 
eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit 
pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placer-
at leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae 
massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. 
Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis 
augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, 
erat felis pellentesque augue nec, pellentesque 
lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit 
amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula sceler-
isque, dui enim adipiscing lacus sit amet sagittis, 
libero enim vitae mi. In neque magna posuere, 
euismod ac tincidunt tempor est. Ut suscipit nisi 
eu purus. Proin ut pede mauris eget ipsum. Inte-
ger vel quam nunc commodo consequat. Integer 
ac eros eu tellus dignissim viverra. Maecenas erat 
aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis 
turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec 
mauris id quam blandit consequat. Cras nibh mi 
hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. Nul-
la vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae augue. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-

scing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque 
ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facili-
sis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. 
Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et 
venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu 
tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies 
nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum 
ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula 
risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam 
erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. 
Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus 
morbi tortor magna condimentum vel, placerat 
id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis 
nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan 
velit vel mattis libero nisl et sem. Proin inter-
dum maecenas massa turpis sagittis in, inter-
dum non lobortis vitae massa. Quisque purus 
lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id 
arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra 
non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec plac-
erat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut 
vitae massa. Proin in dolor mauris consequat 
aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcor-
per venenatis augue. Aliquam tempus nisi in 
auctor vulputate, erat felis pellentesque augue 
nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam 
et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium 
condimentum.
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Exempel över felaktig använding av SLC’s logotyp
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Färgvärlden för SLC 
baserar sig på naturliga
toner man kan hitta inom 
förbundets verksamhets-
ormråden. 
Huvudfärgen är vit. 
Paletten som anges här 
uppmuntras användas 
kreativt och kan variera 
från nätsida till trycksak.

FÄRGER
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PANTONE 3415, Huvustödfärg

Toner av Grön, CMYK 90, 5, 80. 14
100 %

100 %

PANTONE 441

100 %

90 %

80 %

PANTONE Cool Gray 1

80 %

50 %

50 %

PANTONE 7457

50 %

20 %

10 %

PANTONE 162

10 %
Toner av Vete, CMYK 0, 15, 35, 10

Toner av Mylla, CMYK 45, 60, 85, 80 

Stödfäger
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Papprets färg Papprets färg

Svart Svart

Transparent  lack Transparent  lack

Transparent, emboss Transparent, emboss

Logotypens samverkan med färg.
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Typografin för SLC är 
modig och modern. 
Kontrasten är hög och 
meningar är korta med 
tydliga budskap. 
Som huvudfont använder 
förbundet Sharp Sans.
Stödfonter är Times New 
Roman, Helvetica Neue 
och Arial på nätet.

TYPOGRAFI
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Sharp sans Bold 
Aa Bb Cc Dd Ee 
0123456789 
@$#(/)&*”
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
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RUBRIK I SHARP SANS 9

9

7

7

6

6

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess 
jord med trägna armar, 
men av Herren väntade 
han växten. Och han 
bodde där med barn 
och maka, åt i svett sitt 
knappa bröd med dessa, 
grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess 
jord med trägna armar, 
men av Herren väntade 
han växten. Och han 
bodde där med barn 
och maka, åt i svett sitt 
knappa bröd med dessa, 
grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden Paavo 
på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med 
trägna armar, men av 
Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett 
sitt knappa bröd med dessa, 
grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Sharp Sans Bold

Sharp Sans + Times

Sharp Sans Semibold

Sharp Sans + Helvetica

Sharp Sans Book

Helvetica

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess 
jord med trägna armar, 
men av Herren väntade 
han växten. Och han 
bodde där med barn 
och maka, åt i svett sitt 
knappa bröd med dessa, 
grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess 
jord med trägna armar, 
men av Herren väntade 
han växten. Och han 
bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde 
diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande 
dess jord med 
trägna armar, men 
av Herren väntade 
han växten. Och han 
bodde där med barn 
och maka, åt i svett 
sitt knappa bröd 
med dessa, grävde 
diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande 
dess jord med trägna 
armar, men av Herren 
väntade han växten. 
Och han bodde där 
med barn och maka, åt 
i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde 
diken, plöjde opp och 
sådde.

Exempel över fonter i användning.
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Typografi på nätet
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Bildvärlden för SLC är 
sympatisk men realistisk. 
Det finns en klar skillnad 
mellan reportage och 
arrangerade bilder.

BILDVÄRLD
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Exempel på bilder i dokumentär stil. Tagna i kvällsljus, 
gemytligt färgkorrigerade.
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Exempel på arrangerad kampanjbilder med  mat-tema.
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Exempel på annonser 
och tryckprodukter.
Notera att brödtexter 
är placeholders.

EXEMPEL
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ANTALET MÄNNISKOR I VÄRLDEN ÖKAR   
Det ökade befolkningsunderlaget medför ett ökat 
behov av naturtillgångar (mat, energi, vatten). Mat- 
och energiproduktionens roll för samhället kommer 
att accentueras. Betydelsen av livsmedelsförsörjning 
och -trygghet blir allt viktigare. 

URBANISERINGEN FORTSÄTTER  
Den absoluta majoriteten av finländare bor i städer 
redan idag, närmare bestämt över 80 procent. 
Mer eller mindre starka urbana trender växer fram 
världen över och påverkar bl.a. konsumentbeteen-
den. Urbaniseringen kan i sin tur ge upphov till för 
landsbygden ofördelaktig politisk och samhällelig 
utveckling. Opinionsbildning blir allt viktigare. 

DIGITAL VÄRLD GER MÖJLIGHETER
Befolkningsökning och minskning av den absoluta 
fattigdomen ökar användningen av internet via 
portabla apparater. Människor världen över är allt 
mer uppkopplade till ett konstant informationsflöde. 
Det ger möjligheter men ställer krav på den som är 
uppkopplad. 

KLIMATFÖRÄNDRING PÅ GOTT OCH ONT  
Klimatförändringen medför dels nya möjligheter 
dels  nya utmaningar. Våra möjligheter att produ-
cera större skördar höjs.  Varmare klimat och längre 
växtperiod  medför större potential för skadedjur och 
sjukdomar. Samtidigt utlovas häftigare omväxlingar i 
väderlek, vilket kräver särskild beredskap inom jord- 
och skogsbruket.  

BEFOLKNINGEN ÅLDRAS (I FINLAND) 
Den åldrande befolkningen innebär ökade social-, 
hälso- och sjukvårdskostnader samtidigt som de 
offentliga medlen minskar. Staten och kommunerna 
söker svar hos tredjesektorn och i social- och hälso-
vårdsinriktad rehabilitering på landsbygden, vilket i 
bästa fall kan ge nya möjligheter och synergier.

EKONOMIN ALLT MER OFÖRUTSÄGBAR
Om ekonomi och marknadens utveckling finns det 
inga absoluta sanningar. Som det ser ut nu är utsik-
terna för den finländska ekonomin dystra. Produkti-
viteten måste öka. Kostnderna måste ner. Samtidigt 
minskar köpkraften. Finns det möjligheter för 
jord- och skogsbruket att klara sig genom de mycket 
svåra ekonomiska tiderna som förutspås hålla i sig en 
längre tid. Kan ”arktiska livsmedel” bli nästa lysande  
exportproduktgrupp efter skogsvaror?

Megatrender påverkar politiska beslut, marknadens 
utveckling, kulturer och samhällen i stort. De är 
globala utvecklingslinjer som kan studeras och som 
sannolikt kommer att hålla samma linje i framtiden. 
Strategiarbetsgruppen har analyserat megatrender 
utifrån jord- och  skogs-bruksperspektivet. Utifrån 
analysen kan man anta att följande megatrender 
kommer att ha allt större betydelse för våra jord-  
och skogsbruksverksamheter.

MEGA-
TRENDER 
PÅVERKAR

190 x 250 mm 
broschyr
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Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess 
jord med trägna armar, 
men av Herren väntade 
han växten.
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KONGRESS
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SLC R.F. 
KONGRESS
23-25 NOVEMBER

Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på 
ett frostigt hemman, skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han växten.

Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på 
ett frostigt hemman, skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han växten.

Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på 
ett frostigt hemman, skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han växten.
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254 x 180  mm Annons. Exempel 1:1
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Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på 
ett frostigt hemman, skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han växten.
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Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess jord med 
trägna armar, men av Herren 
väntade han växten.
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254 x 180  mm Annons. Exempel 1:1
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Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt hemman, skötande 
dess jord med trägna armar, men av 
Herren väntade han växten.

254 x 180  mm Annons. Exempel 1:1
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Flyer A5. Exempel: C- hajdare insida

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess 
jord med trägna armar, 
men av Herren väntade 
han växten.

INFO
Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.
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Flyer A5. Exempel: C-hajdare utsida

FYRA POÄNGER OM 
FINSKT JORDBRUK

POÄNG

POÄNG

POÄNG

POÄNG

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.

FYRA POÄNGER OM 
FINSKT JORDBRUK

POÄNG

POÄNG

POÄNG

POÄNG

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.
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Flyer A5, 2. Exempel: C- hajdare insida
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Flyer A5, 2. Exempel: C- hajdareutsida
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INFO
Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd med 
dessa, grävde diken, plöjde opp och 
sådde.
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Flyer A4, 2. Exempel

SLC R.F. 
KONGRESS
23-25 NOVEMBER

INFO INFOINFO INFO
Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde diken, plöjde opp 
och sådde.
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Flyer A4, 2. Exempel

SLC R.F. 
KONGRESS
23-25 NOVEMBER

INFO INFOINFO
Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna armar, 
men av Herren väntade han växten. 
Och han bodde där med barn och 
maka, åt i svett sitt knappa bröd 
med dessa, grävde diken, plöjde opp 
och sådde.

Högt bland Saarijärvis 
moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande 
dess jord med trägna 
armar, men av Herren 
väntade han växten.
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Presentationsbotten

Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden 
Paavo på ett frostigt hemman, skötande 

dess jord med trägna armar, men av Herren 
väntade han växten.
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Nedladdningsbart 
material. 
Think outside the box.

MATERIAL
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Bilder, Lappträsk 2015

HIRES, Webstorlekar: LÄNK
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Bilder. Pargas, mjölkkor, äppeltrådgård, får 2015

HIRES, Webstorlekar: LÄNK
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Bilder från förbundet, öronmärkta av Leroy.

HIRES, Webstorlekar: LÄNK
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Dokument och annonsbotten. Innehåller variationer på layout.

99 x 98  mm Annons.

Logopaket

Presentationsbotten

Visitkort

Kuvert C5 och C4

Rollup

Folder för A4

254 x 180 mm Annons.

A5 C-hajdare
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KONGRESS
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Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo 
på ett frostigt hemman, skötande dess jord med 
trägna armar, men av Herren väntade han växten.
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Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo 
på ett frostigt hemman, skötande dess jord med 
trägna armar, men av Herren väntade han växten.
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FYRA POÄNGER OM 
FINSKT JORDBRUK

POÄNG

POÄNG

POÄNG

POÄNG

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han 
växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han 
växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt 
hemman, skötande dess jord med 
trägna armar, men av Herren väntade 
han växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han 
växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.

FYRA POÄNGER OM 
FINSKT JORDBRUK

POÄNG

POÄNG

POÄNG

POÄNG

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han 
växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han 
växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han 
växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.

Högt bland Saarijärvis moar bodde 
bonden Paavo på ett frostigt hemman, 
skötande dess jord med trägna 
armar, men av Herren väntade han 
växten. Och han bodde där med 
barn och maka, åt i svett sitt knappa 
bröd med dessa, grävde diken, plöjde 
opp och sådde.
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IMDL-filer: https://www.dropbox.com/sh/nu34u57h64185pt/AABF_z4l2ZhcoP32lXXtFFXla?dl=0
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