Grafisk profil Globala Torget 2020
Hej alla utställare på Globala Torget 2020!
Här kommer en introduktion till den grafiska profilen för i år. Vi har tagit
fram collagebilder som ska illustrera de teman och ämnen som diskuteras
på Globala Torget. För att all kommunikation kring seminarierna ska hålla
ihop, kännas igen och leda besökarna till Globala Torgets plattformar så är
det viktigt att alla utställare använder de grafiska bilderna i sina
nyhetsbrev, på facebook och i andra kanaler ihop med er marknadsföring
för era respektive seminarier. På så sätt kan vi nå en större publik och få
fler att följa Globala Torget digitalt.

Profilbild, annons och Teman
Ni kan använda det ni tycker passar bäst ihop med er marknadsföring av
seminarierna i era kanaler. På facebook går det förstås också att dela
Globala Torgets evenemang.
Nyhetsbrev och facebook: Välj till exempel den temabild som passar till
ert seminarium och använd den som illustration ihop med er bild till
seminariet. Eller använd Globala Torgets profilbild eller annons om ni
tycker att det passar bättre.
Instagram: Det finns en annons för Instagram som ni kan publicera ihop
med era bilder till seminarierna.

Bilderna är i jpg och 1500 pixlar breda förutom annonsen för Instagram
som har Instagrams format. De kan laddas upp direkt på facebook. För
nyhetsbreven kan ni skala ner storleken till det som passar era plattformar.
Om ni till exempel har Mailchimp så brukar bredden vara 600 pixlar och
man kan lätt anpassa bilden inne i Mailchimps plattform.

Bilder att ladda ner:
• Profilbild för hela Globala Torget
• Annons ”Följ oss digitalt 24–27 september” för facebook och
nyhetsbrev
• Annons ”Följ oss digitalt 24–27 september” för Instagram
• Tema Agenda 2030

• Tema Covid19
• Tema Demokrati
• Tema Jämställdhet
• Tema Konflikt
• Tema Migration
• Tema Miljö Klimat
• Tema Sydafrika
• Tema Yttrandefrihet

Kontakta mig gärna om ni behöver andra format eller om ni funderar över
något.

Med vänlig hälsning,
Lisa Jansson, grafisk formgivare
Lisa@globalreporting.net
Mobil: 070-230 40 70
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