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Introduktion

BAKGRUND 
HSB har sedan 2012 en etablerad manual vad gäller varumärke och grafisk 
profil. Denna kompletterande radiomanual ska hantera ljudet i radiomediet 
på samma sätt som den grafiska manualen hanterar typsnitt och bilder.  
Allt för skapa ett konsekvent genomslag.

MÅLSÄTTNING
Radio är en stark lokal mediekanal som fungerar mycket bra i samband  
med erbjudanden och regionala budskap.
Radiomanualen ska vara ett stöd när vi investerar i radioreklam – allt för  
att nå fram till våra målgrupper över landet. Vårt mål är inte främst att  
underhålla, utan att förmedla budskapet. 
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Till vårt förfogande har vi tre 
element: Röster, musik och 
ljudeffekter.

För HSBs del handlar det om 
att konsekvent använda verk-
tygen i ett tydligt manér som 
målgrupperna över tid kom-
mer att kunna känna igen – 
och därmed uppmärksamma  
i det intensiva brus som radio-
mediet idag är.

Exempelvis inleder vi alltid 
med dörrklockan och avslutar 
konsekvent med ”HSB – där 
möjligheterna bor.

Våra verktyg

RÖSTER – förmedlar vårt budskap/erbjudande MUSIK – skapar stämning och igenkänning LJUDEFFEKTER – kan förstärka och tydliggöra
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Exempel på rikstäckande 
budskap för olika delar av vår 
verksamhet: – Att bospara i HSB ger dig 

pengar till kontantinsatsen. 
Och dessutom förtur till  
både HSBs hyresrätter och 
våra nybyggda bostäder i  
hela landet. Det är enkelt  
att bli bosparare – gå bara  
in på hsb.se så är du igång!

– Bospara till kontantinsatsen 
och få förtur till våra hyres-
rätter och nybyggda bostäder 
över hela Sverige.

– Tänk dig att köpa en  
nybyggd bostad utan bud-
givning och stress. HSBs  
attraktiva lägenheter säljs  
till fast pris – det är en trygg 
affär. På hsb.se kan du se de  
nya områden som planeras 
och byggs just nu.

– Nybyggda bostäder till fast 
pris.

– Det finns 1001 problem 
kring er fastighet – och en 
lösning. HSBs förvaltning  
tar hand om er fastighet,  
både vad gäller ekonomi och 
fastighetsskötsel. Ni väljer 
själva hur mycket hjälp ni 
behöver – och ni behöver  
inte vara medlemmar i HSB 
för att få Sveriges populäraste 
förvaltningstjänst.

– Det finns 1001 problem 
kring er fastighet – och en 
lösning. HSBs förvaltnings-
tjänster.

Färdiga budskap

BOSPAR (12,5 sek.)

BOSPAR (5,0 sek.)

Längre:

Kortare:

NYPRODUKTION (12,5 sek.)

NYPRODUKTION (3,0 sek.)

FÖRVALTNING (14,5 sek.)

FÖRVALTNING (5,0 sek.)
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Rekommenderad längd är 20 
sekunder, vid andra längder 
är modellen densamma.

Rekommenderade modeller

Del av
ljudlogo
”pling-
plong”

Ljudlogo
”pling-plong”
”HSB – där möjlig-
heterna bor”

FÄRDIG LJUDLOGO ATT BESTÄLLA

FÄRDIGA RIKSBUDSKAP ATT BESTÄLLA

LOKALANPASSAT BUDSKAP ATT PRODUCERA

FÄRDIGA MUSIKFILER ATT BESTÄLLA

RIKSBUDSKAP LOKALBUDSKAP

MUSIK

Del av
ljudlogo
”pling-
plong”

Ljudlogo
”pling-plong”
”HSB – där möjlig-
heterna bor”

RIKSBUDSKAP

MUSIK

Del av
ljudlogo
”pling-
plong”

Ljudlogo
”pling-plong”
”HSB – där möjlig-
heterna bor”

LOKALBUDSKAP

MUSIK

0

SEKUNDER

5 10 15 20


