
Organisatsiooni visuaalse identiteedi stiilijuhend 2015

ET



Pi
lt:

 ©
 D

av
id

 L
liff

ERP fraktsioon Euroopa Parlamendis

60 Rue Wiertz 
1047 Brüssel, Belgia

Toimetaja

Pedro López De Pablo
Pressi- ja kommunikatsiooniteenistuse juht

Koordinaatorid

Constantin Deaconescu
Greet Gysen
Lada Jurica
Antti Timonen

Koduleht

eppgroup.eu

Sisukord
Sissejuhatus........................................................2

Graafilise kujunduse järjepidevus ...................2
Ühtne identiteet ................................................3
Ühine logo ..........................................................4

Meie organisatsiooni tutvustav hääl ..........5

Visuaalne identiteet .........................................6

ERP fraktsiooni logo .........................................7
Logo variandid ...................................................8
Logo ebakorrektne kasutamine ......................9
Logo kasutamine koos teiste logodega ...... 10
Logo keelevariandid ...................................... 11
EPP TV ............................................................. 12
Esmane värvipalett ........................................ 13
Värvigradient .................................................. 14
ERP fraktsiooni teenistused ja värvused .... 15
Trükikiri ............................................................ 16
ERP fraktsiooni muster ................................. 17
Taustapildid ..................................................... 18
Sotsiaalmeedia ............................................... 19
Glüüf veebis / tunnusikoonid ........................ 20
Kujunduselement ........................................... 21

1

http://eppgroup.eu


Sissejuhatus
Graafilise kujunduse järjepidevus

Euroopa Parlamendi ERP fraktsiooni graafikajuhendi eesmärk on määratleda 
selge visuaalse identiteedi tagamiseks graafilise kujunduse järjepidevus 
kõikide kommunikatsioonivahendite raames (internet, trükimeedia ja 
meened). Fraktsiooni juhised graafilise kujunduse kohta on kooskõlatatud 
Euroopa Rahvapartei ERP visuaalse identiteediga.

Käesolevas stiilijuhendis määratletakse:

  • logo: selle värvid, asetus, mõõtmed, eri keelevariandid, variandid valgel ja 
värvilisel taustal, kombinatsioonid teiste logodega jne;

  • kasutatavad kirjatüübid;

  • eri värvipaletid erisuguste teabematerjalide jaoks;

  • piltide ja illustratsioonide valikupõhimõtted.

Dokument on püütud koostada võimalikult arusaadavalt ning siin esitatakse 
võimalikud olukorrad, kus tuleb järgida graafiliste elementide kasutamise 
eeskirju, jättes piisavalt ruumi tegevusvabadusele, et eeskirju saaks 
aja jooksul täiendada ning et need hõlmaksid suurt hulka erisuguseid 
kommunikatsioonivahendeid, mis ERP fraktsioonis koostatakse.

Stiilijuhend on ERP fraktsiooniga töötavate kujundajate ja trükkalite 
teatmeallikas. Samuti on see aluseks dokumendimallidele, mis luuakse 
mitmete ERP fraktsioonis väljaantavate teabelehtede jaoks.
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Sissejuhatus
Ühtne identiteet

Juhised – ühtse identiteedi säilitamine kõikide 
kommunikatsioonivahendite raames ja selle põhimõtte järgimise 
olulisus.

Käesolev dokument annab teile võimaluse:

1. Mõista, kes me oleme
Avastada, mis teeb meid ainulaadseks, mida näeme võimalusena, kuidas me 
töötame ja miks see on oluline.

2. Tutvuda meie organisatsiooni tutvustavate kujunduselementidega
Tutvuda nende kujunduselementidega, mida kasutame muudest poliitilistest 
üksustest eristumiseks ja oma sihtrühmadega ühenduses olemiseks.

3. Reageerida kommunikatsiooniga seotud vajadustele
Kasutada neid kujunduselemente selleks, et luua ja hallata tulemuslikult 
logoga rakendusi kogu organisatsioonis.
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Sissejuhatus
Ühine logo

ERP kui poliitilise organisatsiooni ühine logo

Euroopa Rahvapartei on poliitiline perekond rikka ja mõjuka mineviku ja 
olevikuga.  Oma inimeste, ühise ajaloo ja jagatud väljakutsete poolt loodud ERP 
koosneb erinevatest organisatsioonidest, mis peegeldavad tema mitmekesist 
olemust. Need organisatsioonid on viimastel kümnenditel oma sõnumi 
edastamiseks kasutanud erinevaid logosid, fonte ja visuaalseid sümboleid.

Täna teevad ERP kogukonna erinevad üksused koostööd paljudes 
valdkondades ning soovivad demonstreerida seda ühtsust visuaalselt ühise 
logo vastuvõtmisega kahe põhilise liikmeskogu – erakonna ja fraktsiooni poolt. 
See on võti edendamaks ERP kui kõikehaarava liidu ühtsust ja sidusust ning 
võimaldab avalikkusel tunnustada ERPd kui ühtsete eesmärkide ja ideedega 
perekonda. See on oluline samm muutmaks ERP võimsaks ja arusaadavaks 
brändiks.

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Meie organisatsiooni tutvustav hääl

• Hoiduge poliitilise keelega liialdamisest – kui see on vajalik, tuleb 
arusaadavuse tagamiseks esitada piisav taustteave.

• Ärge varjutage oma peamist mõtet.
• Ärge jätke endast ebaprofessionaalset või üleliia emotsionaalset muljet, 

kuid väljendage siiski oma hoolimist.

•  Pöörduge sihtrühma poole otse, kasutades vajaduse korral asesõnu.
• Kasutage loo rääkimiseks ja tähendusrikaste vestluste alustamiseks 

otsest pöördumist ning sooja inimlikku tooni.
• Esitage teave lühidalt, keskendudes pealkirjades peamisele ideele ja 

põhitekstis muudele mõtetele.

Kõigile kättesaadav

• Hoiduge Euroopa kodanike probleemide alahindamisest.
• Ärge toetuge sellistele määrsõnadele ja võimendavatele sõnadele, nagu „väga” või „tõesti”.
• Ärge tekitage tarbetute omadussõnade või hüüumärkidega pingutatud entusiasmi.
 

• Isikulise tegumoe kasutamine muudab teksti mõistetavamaks ja täpsemaks.
 • Isikuline: partei tõmbab inimesi ligi.
 • Umbisikuline: parteiga seoti palju uusi inimesi.
• Olge oma lausete sõnastamisel ja teema käsitlemisel inimlik ja hooliv.
• Alati, kui see on võimalik, pöörduge kodanike poole teie-vormis, mitte 

nende-vormis.

Optimistlik ja hooliv

• Ärge pidage oma sihtrühmale loengut ega suhelge nendega ülevalt alla.
• Ärge eeldage, et kõik teie sõnumeid mõistavad või nendega nõustuvad.
• Kirjutamisel pidage silmas nn ELi mulli, sest kommunikatsioon peaks olema 

võimalikult kaasav.
• Ärge kalduge oma sõnumi eesmärgist või teemast kõrvale.

• Olge avara pilguga ja keskenduge üldpildile, teadvustades, et teave jõuab 
ulatusliku sihtrühmani.

• Pidage alati meeles, et ERP-s usutakse inimestesse ja ühisesse lahenduste 
leidmisse.

• Kasutage mitmuslikke asesõnu, nt „meie”.
• Olge oma keelekasutuses intuitiivne, kuid otsene.
 

Koostööaldis
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Tugevus järjepidevuse kaudu
ERP fraktsiooni raames võib kasutada mitmesuguseid logo elemente, 
et luua järjepidev kuvand fraktsioonist ja tugevdada meie identiteeti.

Logo Värvipalett Alumine rida

Euroopa Parlamendis

KujunduselementMusterTrükikiri
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Visuaalne identiteet
ERP fraktsiooni logo

1

1

2

2

Logotüüp, mida alati võimaluse korral kasutada

Logo alammõõdud: Logo eraldusala (tühi ala):

Glüüfi alammõõdud:

Veebis

Kujunduselemendina trükkimisel

Glüüf: seda võib kasutada dekoratiivse elemendi või ikoonina (sotsiaalmeedias, 
tunnusikoonina jne) üksnes ERP-le iseloomulikku sinist värvi taustal või ERP 
mustri taustal.

Organisatsiooni juriidilise nime kasutamine

Viidates ERP fraktsioonile, tuleb sõna „ERP” kirjutada suurtähtede 
ja sõna „fraktsioon” väiketähtedega. 

© Autoriõigus XXXX-2015 ERP fraktsioon. Kõik õigused kaitstud.

Sõnaühendi „ERP fraktsioon” kasutamine
Organisatsiooni täisnime ei tohi kirjutada läbivate suurtähtede ega 
läbivate väiketähtedega.
Lorem ipsum dolor sit amet ERP fraktsioon.
Lorem ipsum dolor sit amet ERP FRAKTSIOON.
Lorem ipsum dolor sit amet erp fraktsioon.

Lingis kasutamise korral (eppgroup.eu) tuleb kindlasti kasutada 
läbivaid väiketähti.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Vaba ruum

Logot peaks ümbritsema minimaalne tühi 
ala, mis eraldab seda muudest graafilistest 
kujunduselementidest. See kaitstud ala aitab 
säilitada logo loetavust ja visuaalset mõju.

Standardne minimaalne tühi ala logo kõikidel 
külgedel on võrdne sõna „ERP” tähe „e” kõrgusega.

Alammõõdud

Logo on kavandatud nii, et see oleks loetav kõikide 
mõõtude korral. Mõõtmete vähendamisel nii, et 
need sobiksid väiksemate rakendustega, tuleb 
aga võtta arvesse loetavusega seotud ettenähtud 
piiranguid.

VÕI VÕI VÕI
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Visuaalne identiteet
Logo variandid

Kasutatakse valgel taustal, 
puhtal hallil taustal ja piltidel.

Ühevärviline: Pantone 3015 C

Mustvalge

Valge kirjaga logot tuleks kasutada üksnes 
ERP sinise, ERP mustri ja fotode taustal.
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Visuaalne identiteet
Logo ebakorrektne kasutamine

NB! Palun pange tähele, et logo võib laadida alla eri variantides 
(värvustes ja keeltes). Kui soovite kasutada logot muus keeles, kasutage 
vajaliku variandi allalaadimiseks ettenähtud linki. Palun ärge logot 
muutke, vaid kasutage seda teile esitatud kujul. 

www.eppgroup.eu/logos 

Ärge muutke logo eri elementide asetust.

Ärge pöörake logot. Ärge kõrvaldage sõna „EPP”. Ärge muutke kirjatüüpi.

Ärge pöörake logot viltu ega püüdke 
seda kolmemõõtmeliseks muuta.

Ärge muutke logo värvust. Ärge kasutage mingeid efekte.

 group
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Visuaalne identiteet
Logo kasutamine koos teiste logodega

Kooskasutus:
Kuigi on tõsi, et logost on kolm varianti ja selle mõõtmed on eri keeltes 
erinevad, ei tohi see olla väiksem kui seda ümbritsevad logod.

Erandid:

Kui ERP fraktsiooni logot tuleb kasutada kolmanda poole veebisaidil või 
trükimaterjalis muude logode hulgas, võite suurendada tavalist musta 
värvi logo läbipaistvust.

See on harvaesinev näide olukorrast, kus ERP logo värvuse muutmine on 
lubatud, et sobida kokku muude partnerite logodega. 
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Visuaalne identiteet
Logo keelevariandid

ERP fraktsiooni logo on olemas 23 keeles:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Laadige need alla aadressil: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Visuaalne identiteet
EPP TV

Laadige need alla aadressil: www.eppgroup.eu/logos 
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Visuaalne identiteet
Esmane värvipalett

RGB väärtused CMYK väärtused Pantone väärtused

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

PPE kollane
R251 G176 B52
#FBB034

PPE sinine
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

PPE kollane
C0  M36 Y84 K0

PPE sinine
Pantone 3015 C

PPE kollane
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

PPE sinine 
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Värvuste järjepidevuse säilitamiseks kõikides meediakanalites on koostatud 
kirjeldused PANTONE®-, CMYK-, RGB- ja HTML-vormingute kohta. Nõuetekohase 
värvitrüki tagamiseks on tungivalt soovitatav kontrollida oma printerit.
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Visuaalne identiteet
Värvigradient

RGB väärtused CMYK väärtused

Teisene värvus
C3  M4 Y91 K0

Teisene värvus
R255 G230 B0
#FFE600

Teisene värvus
C74  M19 Y39 K3

Teisene värvus
R54 G154 B157
#369A9D

PPE kollane
C0  M36 Y84 K0

PPE kollane
R251 G176 B52
#FBB034

PPE sinine
C96  M66 Y3 K0

PPE sinine
R1 G85 B160
#0155A0

Gradient

Teisene värvus

Teisene värvus

PPE kollane

PPE sinine

Nurk: -60°
Gradiendi liugur: 30%

Nurk: -60°
Gradiendi liugur: 30%

NB! Kõik vanadest organisatsiooni identiteeti käsitlevatest materjalidest pärit 
värvuste nimetused ja väärtused ei kehti enam ja neid ei tohiks edaspidi kasutada.
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Visuaalne identiteet
ERP fraktsiooni teenistused ja värvused

Teenistused RGB väärtused CMYK väärtused

Värvus ERP fraktsiooniga seotud üldiseks kasutuseks

Värvus juhatusega seotud kasutuseks

Parlamenditöö teenistus

Välispoliitika ja komisjonidega seotud teenistus

Teenistus suheteks liikmesriikide parlamentidega

Vahemere piirkonna poliitika ning religioonidevahelise 
dialoogi ja kultuuridevahelise tegevuse üksus

Pressi- ja kommunikatsiooniteenistus

Euroopa Rahvapartei*

sisekorraldus –
väliskohtumiste korraldamine

Ürituste ja väliskohtumiste sektsioon*

Sisekorraldus

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11
* Need värvused ei ole seotud teenistustega.

NB! Kõikide vanast graafikajuhendist pärit värvuste nimetused
ja väärtused ei kehti enam ja neid ei tohiks edaspidi kasutada.
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Visuaalne identiteet
Trükikiri

Pealkiri

Pealkiri

Alapealkirjad

Alapealkirjad

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Esmane kirjatüüp – PF Beau Sans Pro – Pealkirjad Teisene kirjatüüp – Garamond – Põhiteksti trükkimine

Esmane kirjatüüp – Open Sans – 
Veebis kasutamisel – Põhitekst – Alapealkirjad

Teisene kirjatüüp – Trebuchet MS –
PowerPoint, Wordi dokumendid ja uudiskiri

Kirjatüüpi PF Beau Sans Pro võib kasutada väga 
paljudes keeltes, sest see hõlmab kolme peamist 
tähestikku, st ladina ja kreeka tähestikku ning 
kirillitsat. Seda kirjatüüpi soovitatakse eriti 
pealkirjade jaoks.

Nagu kõikide traditsiooniliste stiilide puhul, on kirja 
joonetugevuse varieeruvus piiratud nii, et see meenutab 
käekirja, luues stiili, mis näib loomulik ja ilustamata. Kuigi 
loetavusuuringute kohta puuduvad veenvad tõendid, 
peetakse Garamondi paberile trükkides kõige loetavamaks ja 
loomulikult arusaadavaks šeriifidega kirjatüübiks.

Kirjatüüp Open Sans võimaldab praegu kirjutada 
mitmesugustes ladina tähestikku kasutavates 
keeltes. Kaldkirjata kirjatüübid võimaldavad 
kasutada nii uut kui ka polütoonilist kreeka keelt ja 
glüüfe laiendatud kirillitsa puhul.

Teisese kirjatüübi eesmärk on säilitada kõikides dokumentides 
järjepidevus. Mõnikord on näiteks Wordi või PowerPointi 
dokumentides kergem kasutada turvalist kirjatüüpi (sama font 
avaneb kõikides arvutites).

Trebuchet MS on lisatud süsteemi Windows 2000/XP ja see 
on lisatud ka IE kirjatüübipaketti ( ja lisatud muudesse MS 
rakendustesse), seega on see Windows 98 süsteemides üsna 
levinud.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Visuaalne identiteet
ERP fraktsiooni muster

Horisontaalpaigutus Vertika alpaigutus

Seda tuleks alati kasutada koos 
valges kirjas ERP logoga.

Mustriga tuleb olla ettevaatlik ning seda ei tohiks 
kunagi venitada. Kui teil on vaja seda kasutada, peaksite 
nihutatava osa välja lõikama.

ERP fraktsiooni muster

ERP fraktsiooni muster on vektoripõhine ja seda võib soovikohaselt 
suurendada. Tavaliselt kasutatakse seda sündmuste, esitlusstendi-
de, mitme jalaga stendide, lugemispultide, valgustusega ribarek-
laamide, võrkbännerite, taustvalgustusega presendi jne puhul.
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Visuaalne identiteet
Taustapildid

Taustapiltide kasutamine võimaldab teemat rõhutada ning lisab 
ühevärvilistele lehekülgedele sisu/tekstuuri. Selguse ja ühtsuse 
tõttu ei tohiks pilti lihtsalt taustana kasutada, isegi kui selle 
läbipaistvust on suurendatud.

Tulemus on parim siis, kui kannate sellele värvi, nagu esitatud 
näite puhul. Esimesel juhul suurendasime loetavuse säilitamiseks 
kontrastsust, lisades ERP fraktsiooni värvipaletist pildile 
tumedamat värvi läbipaistmatuse määraga 85% ja kasutades valget 
värvi kirja. Teisel juhul kasutasime heledamat värvi ja tumedamat 
kirja.

Loetavuse suurendamiseks võib pilti ka hägustada.

Tiheda põhiteksti korral ei soovita me taustapilte kasutada, sest 
see võib olla lugejate jaoks väga väsitav.

Pealkiri Pealkiri

Pealkiri Pealkiri

Pealkiri Pealkiri

Alapealkirjad Alapealkirjad

Alapealkirjad Alapealkirjad

Alapealkirjad Alapealkirjad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Visuaalne identiteet
Sotsiaalmeedia

ERP fraktsiooni sotsiaalmeedia ülemine reklaamiriba

Ärge esitage kunagi ülemisel reklaamiribal liiga palju teavet, vaid püüdke hoida 
lihtsat joont. Otsige kindlasti teavet kasutatava sotsiaalmeedia platvormi kõige 
uuemate kasutusel olevate mõõtmete ja eraldusalade kohta. Kasutage logot või 
lisage konkreetne #-märgiga teemaviide.

ERP fraktsiooni profiilipilt sotsiaalmeedias

Kasutage glüüfiikooni ERP-le iseloomulikul sinisel taustal.

Sotsiaalmeedia kasutamine ERP fraktsiooni kommunikatsioonivahendites

Kasutage alati ühevärvilisi – kas siis valges või ERP sinises toonis – sotsiaalmeedia 
ikoone.

Läbipaistev ala
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Visuaalne identiteet
Glüüf veebis / tunnusikoonid

Glüüfi ümbritsev tühi ala:

Ikoonide puhul peaks glüüfi ja piirjoonte 
vahele jääma väike vahe.

Suuruses 32 px ja 16 px tunnusikoonide 
vahel ruumi olema ei pea.
 

Glüüfi taustavärvus ikoonide puhul:

Ikooni taust peaks olema alati ERP sinine.

V.a suuruses 16 px tunnusikooni puhul:

Loetavuse nimel peaks glüüf paiknema valgel taustal.

Läbipaistev ala

Läbipaistev ala

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Visuaalne identiteet
Kujunduselement

Logol olev süda kui kujunduselement

Kuigi logo puhul tuleb kinni pidada eraldusalast, on logo 
kasutamisel kujunduselemendina vaid üks reegel: logo ei tohi 
moonutada – venitada, üle kirjutada, perspektiivi kasutada – 
ega pöörata. Logo peab olema alati äratuntav.
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