
Visuaalne identiteet

Ida-Viru Ettevõtluskeskus 
on piirkondlik arengumootor



Logo kasutuskord

Käesolevas stiiliraamatus on välja toodud Ida-Viru Ettevõtluskeskuse logo kasutamiseks 
vajalikud nõuded ja juhised, mida peaksid järgima maksimaalselt nii firma enda töötajad kui ka 
partnerid, kes valmistavad turundusmaterjale.

Logo kasutamisel tuleb alati lähtuda konkreetsest vajadusest ja kasutuspinnast ehk valida 
logo suurust kui ka õiget värvilahendust vastavalt logoraamatu nõuetele.  Uute lahenduste 
loomisel tuleb aluseks võtta sarnaseim olemasolev lahendus.

Palume kindlalt järgida kõiki firmastiili raamatus toodud tingimusi, et Ida-Viru 
Ettevõtluskeskuse logo ja muud firmastiili materjalid annaksid edasi firma turundussõnumid 
õiges graafilises võtmes.

Logo ja elemente palume alati võtta originaal vektorfailidest



Logo taust

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse uus logo sümboliseerib 
kasvu dünaamikat, kus nooled on areng ja suunaga 
alati edasi

Logo aluseks on matemaatiline telg ehk kahetasapinnaline ruum, kus X on aeg 
ja Y on kasv kuna Ida-Viru Ettevõtluskeskus aitab, arendab ja toetab erinevaid 
(alustavaid) ettevõtteid ja organisatsioone.



Logo taust

Kuna iga ettevõte või organisatsioon alustab erineva 
tasemega, siis:

● Esimene nool sümboliseerib ettevõtteid, kes on saanud näiteks starditoetust ja alustanud 
kasvu väga kõrgelt.

● Teine joon sümboliseerib ettevõtteid, kes alustavad täitsa nullist.

● Kolmas nool on ettevõtted, kes ei alusta päris nullist, vaid on näiteks ühe-või kaheaastased.

● Neljas nool on ettevõtted, kes on juba mõnda aega toimetanud, kuid ei kasva, aga pärast 
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse konsultatsiooni toimub kasv.



Logo taust, nimetus

Meie nime kasutuskord on lõplikult välja valitud

Kuigi me naudime oma nime päritolu ja lühendit IVEK, siis tahame, et meil 
oleks tugev, puhas ja julge identiteet.
Seetõttu ei kasuta me enam reklaammaterjalidel IVEK lühendit 
(v.a kodulehe aadress, mis jääb samaks ehk ivek.ee)

Oleme nüüd ja edaspidi:
Ida-Viru Ettevõtluskeskus



Ainulaadne logotüüp

Asend + Suurus + Paigutus + Värvid



Horisontaalne, vertikaalne logo

Alati peab kasutama horisontaalset 
logovarianti. Vertikaalne logo ei ole 
lubatud.

Logo on kombinatsioon kahest eraldi 
elemendist, mis moodustavad terviku: 
logo ikoon ehk graafiline element ning 
sõna Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Võimalik on kasutada logo elemente 
eraldi, kuid logo peab jääma alati 
tervikuks.

ElemendidVaata ka logo mustrit



Logo erinevates keeltes

Logo elemendi esimese ja teise rea 
tühimik on horisontaalseks jooneks 
kahe sõna vahel, mida tuleb jälgida 
igas keeles. 

Logo element on alati kahe realine ning 
Ida-Viru Ettevõtluskeskus kirjutatakse 
alati kahele reale — ülemine rida 
Ida-Viru ja alumine rida 
Ettevõtluskeskus.



Keeluvöönd

Et logo oleks alati selge ja loetav, on selle 
ümber loodud kaitsev keelutsoon.
Selle ala loomisel kasutatakse logos 
stiliseeritud noole suurust. Kui kasutatakse 
taustana logo elementidest tehtud mustrit, 
siis võib teatud juhtudel seda vähendada 50% 
võrra.

Keelutsoon ise on nähtamatu ja seal ei tohiks 
kunagi näha elemente, mis aitavad seda ala 
luua. Sellele alale ei tohi ilmuda midagi, mis 
logo halvendab — muud elemendid, logod või 
fotode servad. Siiski saab logo kasutada 
värvilise tausta (näiteks must) ja fotode peal, 
kui see on asjakohane.



Tüpograafia ja logo suurused

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kasutab kahte 
peamist Sans Serif kirjatüüpi.

Exo 2 (Bold): pealkirjade ja üksikute 
elementide jaoks
DIN Pro (Regular, Medium, Bold): 
igapäevaseks kasutamiseks dokumentide 
teksti jaoks 

Pakume neid lõhesid koos kogu 
kaubamärgiga. Kuid neid saab Internetist 
eraldi alla laadida, kasutades järgmisi linke:

Exo 2 fonts.google.com/specimen/Exo+2 

DIN Pro ffont.ru/font/din-pro

Logo minimaalne laius ei tohi olla väiksem 
kui 40 mm mis tahes trükitud materjalil.

Soovitatavad suurused

● A3 110mm

● A4 50mm 

● 210mm ruut 56mm

● A4 kirjaplank 44mm

● A5 40mm

https://fonts.google.com/specimen/Exo+2
https://ffont.ru/font/din-pro


Tüpograafia ja logo suurused

Värvid tähendavad järjepidevat loovust ja kasvu.
Ettevõtlikkus, julgus, kindlus, sihipärasus kirjelduses, mis on määratletud põhiväärtuste toetamiseks: 
kompetentsus, avatus, tulemuslikkus, usaldusväärsus.

Põhivärv
Roheline (#4bbe56)
HSB: 126, 61, 75
RGB: 75, 190, 86
CMYK: 69, 0, 90, 0 (#98dd9e) (#c9eacc) (#e1f3e2)

Sinine
(#117fca)

Kollane
(#ffae1f)

Punane
(#fc7258)

Teksti värvid
Lisavärvid

Must
(#232323)

Hall
(#9fa0a2)



Värvide tähendus ja vastavused

● Ühise rohelise värviga keskendume me 
kliimasõbralikule lähenemisele 
majandusmudelite rakendamises.

● Punase värviga näitame me, et keskendume 
ettevõtliku põlvkonna kujundamisele.

● Kollase värviga näitame me, et keskendume 
õiglast üleminekut toetavatele  ja muudele 
innovatiivsetele algatustele.

● Sinise värviga näitame me, et keskendume 
rahvusvahelistele koostöövõrgustikele.

#4bbe56
HSB: 126, 61, 75
RGB: 75, 190, 86
СMYK: 69, 0, 90, 0

#e1f3e2
HSB: 123, 7, 95
RGB: 225, 243, 226
СMYK: 11, 0, 13, 0

#98dd9e
HSB: 125, 31, 87
RGB: 152, 221, 158
СMYK: 41, 0, 50, 0

#117fca
HSB: 204, 92, 79
RGB: 17, 127, 202
СMYK: 82, 44, 0, 0

#c9eacc
HSB: 125, 14, 92
RGB: 201, 234, 204
СMYK: 21, 0, 24, 0

#fc7258
HSB: 10, 65, 99
RGB: 252, 114, 88
СMYK: 0, 69, 65, 0

#4bbe56
HSB: 38, 88, 100
RGB: 255, 174, 31
СMYK: 0, 36, 96, 0

#232323
HSB: 0, 0, 14
RGB: 35, 35, 35
СMYK: 71, 65, 64, 72

#9fa0a2
HSB: 220, 2, 64
RGB: 159, 160, 162
СMYK: 40, 32, 31, 1 

Põhivärvid

Lisavärvid Tekstivärvid



Värvid ja logo taust

Logo värvid on roheline, must või valge 
(+ mõned lisavärvid) — olenevalt 
taustavärviga seotud vajalikust kontrastist.

Juhtudel kus roheline, must ja valge ei paku 
piisavalt esiletõstmist, võib logo panna 
ristkülikulisele taustale arvestades 
kaitsetsooni suuruse 2x mõõtu.

Kui teostuses ei ole võimalik kasutada 
värve, siis võib taustaga kujundusel 
kasutada valget värvi.



Vältida ja väär kasutada

VÄLTIDA KASUTAMIST JÄRGMISTES 
KOHTADES

Jalamatid, vaibad või kusagil mujal, kus 
inimesed kõnnivad. Vältida pindu, kus on 
kriimustused või mis näevad kahjustatud välja. 

Vältige ühekordseid esemeid, näiteks 
plastikust topsid ja pabersalvrätikuid. 
Logo ei ole mõeldud asjadele, mis kortsuvad, 
määrduvad toiduga või mida visatakse 
prügikasti. 

Väldi toitu. Me ei taha, et meie logo lõigataks, 
hammustataks ega seeditaks.

Järgnevalt on toodud nimekiri, kuidas logo ei 
tohi trükkida ega digitaalselt kuvada.

● Ärge venitage ega suruge logo kokku, 
samuti vältige pööramist.

● Ärge kasutage muid värve peale 
raamatus toodud värvide.

● Ärge ühendage logo teiste sõnadega.

● Ärge kasutage logo kirjul taustal. 

● Vältige järgmiste efektide lisamist nagu 
varjud, mõõtmed ja kalded.



Elemendid

Reklaammaterjalides võib kasutada logo 
elemente või logo ikooni eraldiseisvalt.

Elementide värv on soovituslikult roheline 
või siis valge. Olenevalt taustast. 

Värvi asemel võib 
kasutada fotot, mis 
on teemakohane



Muster

Muster koosneb logo 
elementidest ning logo 
värvidest.

Mustrit saab kasutada nii 
osaliselt kui ka täistaustana.  

Soovitav on teksti mitte 
asetada otse mustri peale.

Mustrit kasutatakse 
enamasti reklaam-
materjalide ja firma 
meenete elementidena.



Muster

See on näidis ja logode järjekord ei ole siduv



Pildikeel



Visiitkaardid ja nimekaardid



Sertifikaadid ja diplomid



Dokumendid



Plakatid



Sotsiaalmeedia (Facebook)

Lehekaaned + Avatarid



Sotsiaalmeedia (Youtube)

Lehekaaned + Videokaaned (FullHD)



RollUp bänner + Navigeerimise RollUp



Navigatsioon



Riietus



Reklaammaterjalid



Lipp



Head 
kasutamist


