Information om
Grafisk profil
Teknisk implementation

Symbol och logotype
Insplanets logo.
Regeln för friyta gäller för alla varianter. Friyta
av logotypen - gäller oavsett om symbolen är ovanför
eller vid sidan av Insplanet. Friytan räknas ut genom
att ta höjden på bokstaven ”t” i Insplanet.
För placering av logotypen på en bild så är det viktigt
att logotypen får andrum och inte trängs ihop med
andra saker som kan störa den.
Logotypen får under inga omständigheter sättas i en
annan färg.
Logotypen finns även i svartvitt, men används bara i
undantagsfall. Logotyp i färg ska alltid
prioriteras.

Formulär
Insplanets formulär för olika försäkringar.
Bilförsäkring
Hemförsäkring
Villaförsäkring
Fritidshusförsäkring
Båtförsäkring
MC-Försäkring
Atvförsäkring
Husbilsförsäkring
Husvagnsförsäkring
Lastbilsförsäkring
Skoterförsäkring
Släpvagnsförsäkring
Barnförsäkring
Vattenskoterförsäkring
Bokostnadsförsäkring
Biltryggsförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Sjuk och olycksfallsförsäkring
Inkomstförsäkring
I samband med användande av Insplanets formulär
ska följande text finnas i anslutning till formuläret
” I samarbete med Insplanet”.

Exempel

Teknisk implementation
Samarbete med Insplanet kan göras på två sätt; länkar & banners som leder till www.insplanet.com eller integrerade formulär
på er site via Iframes. I båda fallen är det viktigt att du följer nedanstående guide och använder de värden som du har fått av
dina kontaktperson på Insplanet.

Läs mer under:
1) Länkar & banners
Länkar & banners som leder till www.insplanet.com.
2) Formulär via Iframes
För dig som vill göra en fullständig och brandad integration av samarbetet.
3) Querystring ”media”
För dig som vill kunna mäta vilka av dina inlänkningar och banners som genererar störst flöden.

Vid frågor kontakta oss >>

Teknisk implementation
1) Länkar & banners
I samband med att du blev samarbetspartner till
Insplanet fick du ett s k PartnerID och en överenskommen URLshortcut. Detta används i länkarna
bredvid.

Vid frågor kontakta oss >>

Länkar i klartext kan du finna genom att besöka din egen sida på
https://p.insplanet.com/[dinURLShortcut]/
Nedan följer länkar till försäkringstyperna:

https://www.insplanet.com/bilförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/hemförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/villaförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/fritidshusförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/båtförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/mc-försäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/atvförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/husbilsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/husvagnsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/lastbilsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/skoterförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/barnförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/vattenskoterförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/olycksfallsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/livförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/sjuk-och-olycksfallsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/inkomstförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/biltryggsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/bokostnadsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]
https://www.insplanet.com/släpvagnsförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]

Teknisk implementation
2) Formulär via Iframes
För dig som vill göra en fullständig och brandad
integration av samarbetet erbjuder vi dig formulär
för alla Insplanets försäkringstyper & produkter.
Dessa uppdateras automatiskt och är i alla lägen de
samma innehållsmässigt som man kan finna på
www.insplanet.com.
Såsom för inlänkningar och banners behöver du hålla
reda på din s k ”URLshortcut” och du kan även nyttja
querystringen ”media” om ni t ex ämnar använda ett
och samma formulär på flera sidor eller siter.
Vi låter dig även styra över formulärens utformning
genom att ange en egen CSS-fil vilken kan ligga på
var helst så länge denna kan tillgås via ett vanligt
http-anrop (dvs länkas in). För att använda din egen
CSS-fil, skicka länken till till din kontaktperson på
Insplanet.

Vid frågor kontakta oss >>

För refererns till klasser och element kan du titta på vår default CSS vilken du
finner på: http://p.insplanet.com/css/insplanet.css
Nedan finner du exempel till Insplanets formulär:
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/bilforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/hemforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/villaforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/fritidshusforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/batforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/mc-forsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/atvforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/husbilsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/husvagnsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/lastbilsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/skoterforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/slapvagnsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/barnforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/vattenskoterforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/bokostnadsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/biltryggsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/livforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/olycksfallsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/sjuk-och-olycksfallsforsakring
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/inkomstforsakring

Teknisk implementation
3) Querystring ”media”
För dig som vill kunna mäta vilka av dina inlänkningar
och banners som genererar störst flöden kan du nu
använda querystringen ”media”. ”Media” accepterar
fritext, endast bokstäver och siffror, och låter dig
kategorisera dina länkar.
I exemplen bredvid har vi 3 länkar vilka representerar 3 olika banners och placeringar på en och
samma sida. ”Media” kan användas helt fritt för att
identifiera dina inlänkningar och möta dina behov.

Exempel:
1) https://www.insplanet.com/bilförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]&media=banner_240x400_indexpage_topright
2) https://www.insplanet.com/bilförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]&media=textlink_indexpage_leftpage
3) https://www.insplanet.com/bilförsäkring/?partnerID=[dittPartnerID]&media=banner_1024x140_indexpage_footer

Nedan följer exempel på länkar till bilformuläret som ligger på två separata
sidor på en och samma site:
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/bilförsäkring?media=formularPaVarIndexsida
http://p.insplanet.com/[dinURLshortcut]/bilförsäkring?media=formularPaVarFAQ

Vid frågor kontakta oss >>

Insplanet digitalt
Banners.
Insplanets ”utbudsbanners” har en och
samma stil men med olika budskap för
olika sakförsäkringstyper.
Dessa kan man med fördel lägga upp på
sajten för att styrka formulärssidor och
samarbete med Insplanet.
Här kan man se några exempel.

Insplanets material
Samarbetspartner.
Vid användande av Insplanets formulär är utformning som typsnitt och profil upp till varje samarbetspartner.
Insplanets dont´s.
Dock finns vissa saker man inte får göra när man
arbetar med Insplanets profil material.
Följande exempel är extremt utgjorda för
tydlighetens skull.

Insplanets färger
Insplanets profilfärger - paletten.
Orange är Insplanets huvudfärg. Andra färger att
tillgå är främst blå, länkar och underrubriker.
Lila kan användas endast som komplement och får
aldrig användas ensamt utan orange på en enhet.
Den ljusgrå används i bakgrundsplattor på t.ex.
puffar, och en mörkgrå är för kortare texter och
brödtexter.

