Vi vill synas
tillsammans
med er.

En guide till vår gemensamma väg framåt, och hur vi på
bästa sätt synliggör vårt samarbete.

Ju fler vi är desto bättre blir det.
Att välja bank handlar i dag om så mycket mer än geografi. Det handlar om att göra en
bedömning av vilken som är bäst för din, ditt företags eller din förenings ekonomi, och för
samhället. Och det handlar om vem som lyfter luren i andra änden när du behöver hjälp.
Ju fler nöjda kunder vi har desto större möjligheter har vi att investera i samhällsnytta
för dig och alla andra som bor och verkar i vår bygd.
Sparbanken har mycket hög kundnöjdhet. Banken är också en av Sveriges mest stabila och
solida, vilket gör oss till ett tryggt val. Redan idag väljer mer än varannan privatperson
Sparbanken. Bland de lokala företagen är det två av tre företag som gör sina affärer med
sin lokala Sparbank. Bland ungdomar är det hela tre av fyra som väljer Sparbanken.
Men givetvis vill vi ha ännu fler kunder.
Vi ställer inga krav på att ni som söker och får ekonomiskt stöd av oss är kunder i banken,
men om ni inte redan är det så ser vi naturligtvis gärna att ni blir det, så att vi kan fortsätta
att göra Västerviks kommun till en ännu bättre plats att leva på.
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En bättre bank
Tjustbygdens Sparbank är en lokal bank vars överskott återinvesteras i lokalsamhället
via sponsring och ekonomiskt stöd till olika projekt genom vår ägare, Sparbanksstiftelsen
Tjustbygden.
Vi vill ge våra kunder den allra bästa hjälpen med att ta kloka och hållbara beslut om
sin ekonomi. Du får en personlig och engagerad bank som tillhandahåller moderna,
konkurrenskraftiga tjänster. Vi erbjuder de senaste digitala tjänsterna i mobilen, men
också bankfack i källaren samt kontanter och valutaväxling manuellt över disk – hos oss är
nämligen alla kunder välkomna oavsett behov.
Allt vårt överskott kommer våra kunder tillgodo på flera sätt. Det återinvesteras i banken,
i människor och företag i Tjustbygden. Det ger en stabil, trygg bank som ständigt kan
utvecklas, till nytta för dig som kund. Och det skapar möjligheter för individer, näringsliv
och orten att växa sig starkare. Som kund hos oss är du en viktig del i detta kretslopp.
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Så här vill vi synas tillsammans med er
Vi blir alltid glada när vi omnämns i positiva sammanhang. Vi vet också att ni kan er
verksamhet bäst, även vilka möjligheter det finns till att exponera vårt samarbete på
ett bra sätt. Här hittar du information, tips och idéer på hur vi kan synas tillsammans.
Hör gärna av er så kommer vi på besök och kan tillsammans komma fram till det bästa
sättet att visa upp vårt samarbete.
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Använd bankens logotype
För oss är samarbetet med er en av grundbultarna i hela vår verksamhet, därför vill vi synas
ihop med er. I första hand vill vi att Tjustbygdens Sparbanks logotype ska användas. När du
omnämner att ett projekt genomförs med stöd från Tjustbygdens Sparbank vill vi att du
använder vårt formella namn Tjustbygdens Sparbank, alternativt Sparbanken. Detta gäller
alltså även om stödet beviljats av och betalats ut via Sparbanksstiftelsen.
Vår logotype finns i två varianter samt i två färger. En med svart text och en med vit.
Använd den med svart text när det är ev vit/ljus bakgrund och den med vit text när du har
en svart/mörk bakgrund.
Skicka gärna oss ett korrektur innan så kan vi snabbt och smidigt godkänna det som ska
tryckas/publiceras. Vårt logopaket laddar du enkelt ned på www.tjustbanken.se/om-banken.

12 mm (tryck)
42 px (digitalt)

12 mm (tryck)
42 px (digitalt)
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Rätt exponering
När du skriver en text så ser vi helst att du använder vårt hela namn
Tjustbygdens Sparbank, även om vi också accepterar att omnämnas som Sparbanken.
Några exempel på formuleringar du kan ha nytta av är:
•
•
•

...genomförs med stöd från Tjustbygdens Sparbank
...genomförs med stöd från Sparbanken
...vi har kunnat genomföra...tack vare stödet från Sparbanken

När det gäller internet och våra webbadresser så har vi av praktiska skäl valt att förkorta
bankens namn till Tjustbanken. Det är endast i dessa sammanhang som vi använder det
begreppet, och vi vill därför inte att ni i löpande text kallar oss Tjustbanken. Om ni ska
hänvisa till vår webbadress är det givetvis okej att skriva www.tjustbanken.se.

Skyltning, trycksaker och lokalpress
För Sparbanken är det viktigt att synas tillsammans med er när ni informerar om ert
projekt/verksamhet. En bra grund för vår synlighet kan bestå av en skylt, som sedan kan
kompletteras med ytterligare exponering. Kontakta oss så ser vi till att en skylt med vår
logga kommer upp på lämpligt ställe. Det kan till exempel vara på en idrottsplats eller som
i Plivit Trade-hallen, inne i hockeyrinken.
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En bra tryckt exponeringsyta för att visa vårt samarbete är till exempel matchtröjor.
Se bland annat VIK´s matchtröjor eller VFF-lagets matchtröjor som fick internationell
spridning tack vara IKEA-reklamen “Den stora fotbollskuppen”.

Kanske finns det ett programblad, medlemsblad, årsberättelse eller annan skrift som ni
ger ut där samarbetet kan nämnas? Ni kanske har kontakter med lokaltidningar som ni kan
använda? Vill ni att vi medverkar på något sätt, hör gärna av er.

Nätverk, medlemmar eller styrelse
Finns det chans att komma i kontakt med era medlemmar på något sätt, till exempel när
ni gör utskick eller håller medlemsmöte? Eller finns det någon annan sammankomst,
exempelvis en invigning eller ett jubileum som vi kan delta på? Nedan ser du ett exempel på
det när vi fick den stora äran att dela ut en check på Västerviks Simsällskaps luciafirande i
Västerviks simhall.
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Digitala kanaler
Vi jobbar dagligen med synlighet i digitala kanaler, självklart på olika sätt beroende på vem
det är vi pratar till och i vilken kanal vi finns. För oss är det lika viktigt att uppmärksamma de
sammanhang vi är med i som att ni är med och uppmärksammar oss i era egna kanaler.
Gör vi detta tillsammans blir det spridning i dubbel bemärkelse.

Hemsida
Vi vill synas på er hemsida, om en sådan finns. Vi ser gärna att vår logga finns med
redan på startsidan med en kompletterande text som tydliggör att vi är sponsorer eller
samarbetspartners. Länka gärna in till vår sajt, www.enbättrebank.nu där man kan läsa mer
om projekt som vi är med och stöttar, där även ni finns med såklart!
Så här valde Loftahammars Hamnfestival att synliggöra vårt samarbete på deras hemsida.
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Socialisera
Sociala medier är viktiga kanaler för oss. Våra primära sociala kanaler idag är Facebook och
Instagram där vi når ut till en stor och bred målgrupp, varje dag. Sociala medier ger oss en
möjlighet att nå ut med budskap i realtid och det ger oss även en möjlighet till att kunna
kommunicera med vår målgrupp direkt. Några förslag på hur vi kan synas tillsammans i
sociala medier följer nedan.

Det börjar med ett gillande
För oss är det viktigt att följa och uppmärksamma det som vi är engagerade i. Därför ser vi
alltid till att följa de föreningar, projekt och evenemang som vi är med och sponsrar. Ni får
såklart göra detsamma med oss så att ni har koll på vad vi kommunicerar i våra kanaler och
ser ni något ni gillar, tveka inte att gilla, dela eller skriva en kommentar.
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Vår logga på er Facebooksida/evenemangssida
Skapar du ett event, evenemang eller en Facebooksida vore vi väldigt glada om vår logga
syns på något sätt. Se nedan hur LED Loftahammar gjorde på sin Facebooksida.
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Dokumentera
Vill ni göra ett inlägg om vårt samarbete tycker vi det är superkul. Omnämn oss gärna
som Tjustbygdens Sparbank och vill ni tagga oss i inlägget, använd gärna våra hashtags
#tjustbygdenssparbank, #enbättrebank eller #sparbanken. Genom taggningen ser vi också
ert inlägg och kan sprida det vidare i våra kanaler. Det är ju det som är tjusningen med de
sociala kanalerna.

En bild säger mer än tusen ord - tänk då på vad ett videoklipp kan göra
En bild eller ett videoklipp i ett inlägg tycker vi är extra roligt. Får ni med vår logga i bilden/
videon är det ett extra plus. Väljer ni att göra ett inlägg med bild/video där vi omnämns/
är taggade, är det såklart superviktigt att materialet inte kan uppfattas som stötande eller
kränkande för mottagaren.
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Evenemang
Oavsett om det är ett litet eller stort evenemang har vi eventmaterial som passar. Vi har allt
från målportaler och banderoller till beachflaggor, tält eller profilprodukter som kan passa
perfekt på ett prisbord. Vi lånar mer än gärna ut vårt material till ditt evenemang. Kontakta
oss så hjälper vi till att sätta ihop ett bra kit som ni sedan kan hämta ut hos oss på banken.
När evenemanget är klart ansvarar ni för att lämna tillbaka det igen, i samma skick ni fick det
Under ett par somrar har vi själva valt att vara aktiva under alla sommarevenemang som vi
är med och sponsrar och som arrangeras runt om i Tjust. För oss är det extra kul att både
få träffa er arrangörer men också besökarna som kommer. För oss är det viktigt att kunna
bidra med det där lilla extra till evenemangen och därför erbjuder vi både vatten, fri surf och
laddstationer i vårt tält/eventbuss.

Återkoppling
Även om vår ambition alltid är att komma ut och se med egna ögon vad vårt stöd används
till och hur det exponeras, så vill vi att ni återkommer till oss med en kort redogörelse för
vad ni gjort i text och bild.
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Hör av dig!
Om ni har några frågor eller funderingar kring hur och när och var ni önskar att vi är med
och syns tillsammans med er kan ni när som helst höra av er till oss.
Tobias Bååth, Marknadschef
0490-81 51 63, tobias.baath@tjustbanken.se
Emelie Karlsson, Online Marketing Specialist
0490-81 51 23, emelie.karlsson@tjustbanken.se
Lotti Jilsmo, verkställande tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
0490-81 51 07, lotti.ext.jilsmo@tjustbanken.se

Tack för att du vänder dig till en bank som gör skillnad!

www.tjustbanken.se I www.enbättrebank.nu
0490-81 50 00 I info@tjustbanken.se

