Mars 2020

Annonspaket
Swedbank Humanfond
Riktlinjer

Swedbank Humanfond är en ideell hållbarhetsfond
som investerar i företag som aktivt arbetar med
miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.
Varje år skänker spararna drygt 40 miljoner kronor
till välgörande ändamål. Totalt under årens lopp
har vi fått ihop över en miljard kronor.
På de följande sidorna ser ni material för Swedbank
Humanfond som ni gärna får publicera i era egna
kanaler. Materialet får inte ändras på något sätt,

bortsett från de formatanpassningar som kan
krävas för print och banners. Till sociala medier
bifogar vi även den text som alltid, utan ändringar,
ska publiceras tillsammans med bilden.
Lägg också märke till den avtalstext som av juridiska
skäl måste finnas med på alla enheter där vi marknadsför våra fonder.
Stort tack för ett trevligt samarbete!

Annonser
Riktlinjer
För annonser krävs ofta en viss formatanpassning, eftersom ytorna där de ska
publiceras sällan har exakt samma mått.
Om ni inte själva har möjlighet att
genomföra denna anpassning, vänligen
vänd er till er ordinarie reklambyrå.
Lägg märke till att inget får ändras utom
det som är absolut nödvändigt. Texter,
typsnitt, bildval samt logotypens storlek
och placering måste alltid helt och hållet
överensstämma med originalet. Särskilt
viktigt är att avtalstexten alltid publiceras
i sin helhet, utan ändringar.

Filer

Swedbank Humanfond

– för dig som vill spara med både hjärna och hjärta.
Fonden placerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och goda
arbetsvillkor. Humanfondens samarbetsorganisationer arbetar världen över med bland annat
bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, miljö, natur och forskning. När du placerar i
fonden väljer du vilken ideell organisation du vill stödja. Fonden är Svanenmärkt.

• indesigndokument
– 190x250 mm
– 190x125 mm
• idml-fil
• pdf-fil (lowres)
• bilder (highres)
• typsnitt

Läs mer på swedbank.se/humanfond

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och
öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin
sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

190x250 mm

Swedbank Humanfond
– för dig som vill spara med både
hjärna och hjärta.

Fonden placerar i företag som aktivt arbetar med miljö,
mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Human
fondens samarbetsorganisationer arbetar världen över
med bland annat bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga
rättigheter, miljö, natur och forskning. När du placerar i
fonden väljer du vilken ideell organisation du vill stödja.
Fonden är Svanenmärkt.

Läs mer på swedbank.se/humanfond

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är
inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 67 kan på grund av sin sammansättning och använda
förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive
fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

190x125 mm

Digitala format – banners
Riktlinjer
Till banners bifogar vi element i form av
bild och rubrik, som ni sedan själva kan
sammanfoga med hjälp av era egna verktyg.
Lägg märke till att avtalstexten alltid
måste finnas med och vara i samma storlek
som övrig text på sidan.
Samtliga banners ska leda till:
swedbank.se/humanfond

Filer

Liggande

• word-dokument med text
• jpg-filer
– 1080x1080 px
– 1080x1500 px
– 1200x628 px
• psd-filer
– 1080x1080 px
– 1080x1500 px
– 1200x628 px

Kvadratisk

Stående

Rubrik

Swedbank Humanfond

– för dig som vill spara med både hjärna och hjärta.
Avtalstext
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sociala medier
Riktlinjer

Instagram 1080x1080

Till sociala medier bifogar vi bilder och den
text som alltid, utan ändringar, ska publi
ceras tillsammans med bilden.

Organisation
Organisation
Aquam quamusc

Lägg särskilt märke till att avtalstexten
alltid måste finnas med.

Spara med
hjärna och
hjärta!

Swedbank Humanfond – för dig som vill
spara med både hjärna och hjärta. Läs mer
om fonden på swedbank.se/humanfond
Vi vill påminna om att historisk avkastning
inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet
på fonder kan både minska och öka och det
är inte säkert att du får tillbaka alla pengar
som du har satt in.

Organisation Swedbank Humanfond – för dig

som vill spara med både hjärna och hjärta. Läs mer
om fonden på swedbank.se/humanfond
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte...

Facebook 1200x628

Organisation
Swedbank Humanfond – för dig som vill spara
med både hjärna och hjärta. Läs mer om fonden
på swedbank.se/humanfond
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte
garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder
kan både minska och öka och det är inte säkert
att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

Swedbank Humanfond – för dig som vill
spara med både hjärna och hjärta. Läs mer
om fonden på swedbank.se/humanfond
Vi vill påminna om att historisk avkastning
inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet
på fonder kan både minska och öka och det
är inte säkert att du får tillbaka alla pengar
som du har satt in.

Twitter 800x800

Organisation

Organisation @organisation
Swedbank Humanfond – för dig som
vill s para med både hjärna och hjärta.
Läs mer om fonden på
swedbank.se/humanfond
Vi vill påminna om att historisk
avkastning inte garanterar avkastning
i framtiden. Värdet på fonder kan
både minska och öka och det är inte
säkert att du får tillbaka alla pengar
som du har satt in.

Swedbank Humanfond – för dig som vill
spara med både hjärna och hjärta. Läs mer
om fonden på swedbank.se/humanfond
Vi vill påminna om att historisk avkastning
inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet
på fonder kan både minska och öka och det
är inte säkert att du får tillbaka alla pengar
som du har satt in.

Filer
• word-dokument med text
• jpg-filer
– Facebook 1200x628 px
– Instagram 1080x1080 px
– Twitter 800x418 px och 800x800 px

