
GRAFISK MANUAL
LOGOTYPER OCH IKONER



MANUALENS SYFTE
Manualen har som syfte att användas som 
guide för e-handlare och andra intressenter 
som nyttjar Paysons tjänster.

I följande dokument listas tre utföranden av 
betalikoner som kan användas av e-butiker i 
syfte att visa vilka betalmetoder som erbjuds.  
I dokumentet visas även fem utföranden av 
Paysons logotyp samt tre banners. 

Alla ikoner, logotyper och banners finns att 
ladda ner här. 

Reproduktion av Paysons logotyp och form-
språk i annat utförande är otillåtet.

https://www.payson.se/sv/foretag-betallosningar/koppla-ebutik/payson-grafik/
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IKONER MED BETALSÄTT
Mått 150 x 55 pixlar
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IKONER MED BETALSÄTT
Mått 224 x 55 pixlar
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IKONER MED BETALSÄTT
Mått 142 X 110 pixlar



BANNERS
Publicera Paysons banners i din 
e-butik och förstärk budskapet om 
att besökare betalar säkert i din 
checkout.

Format (pixlar):

Medium rectangle 300x250
Leaderboard  728x90
Wide skyscraper 160x600



PLACERING
Betalikoner och logotyper placeras 
med fördel i över- alternativt un-
derkant i din e-butik.

Använd en av de tre formaten av 
banners på din startsida eller i din 
checkout. De tre utförandena håller 
standardmått och kan placeras på 
flertalet positioner i din e-butik.

För att logotyper och ikoner ska 
komma till sin rätta ska alltid en 
friyta ges. Placering för nära andra 
element är otillåtet.

Transparenta betalikonern får en-
dast användas mot ljusa monokro-
ma bakgrunder. Vita logotyper bör 
användas mot mörka bakgrunder.



FRIYTA
För att logotyper och ikoner ska 
komma till sin rätta ska alltid en 
tydlig friyta finnas.

Friytan syftar på den fria zon som 
omger logotyper och ikoner. Den 
här ytan är ett minimumavstånd
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