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SISUKORD

See on juhend, millest peab lähtuma Loode-Eesti visuaalne identiteet.

LOGO

Loode-Eesti logo toob esile piirkonna olulisimad väärtused ja on suunatud nii kogukondadele piirkonnas kui ka külalistele ja turistidele.
Logo peamine element on loodesse suunduv teemanti kujuline tuulelohe. Tuulelohe ja selle detailid jutustavad Loode-Eesti väärtustel
põhinevaid lugusid, mis kõnetavad erinevaid sihtgruppe.
Tuulelohe kui sümboliga seonduvad positiivsed emotsioonid ja situatsioonid, nagu puhkus ja vaaba aeg, hobid, pere ja lapsed, mõnus
äraolemine, vabadus ja palju vaba ruumi, kontakt loodusega, soodsad tuuled ja olud, rand ja päike, romantiline meeleolu, õnnelik
olemine.
Lohe lendab, mis näitab, et piirkonnal on tuul tiibades ja elu edeneb.
Valged jooned on teed, mis viivad loodesse ja lähedalasuvatesse keskustesse (teed Tallinnast, Haapsalust, kagust ja ka merelt) ning
sümboliseerivad piirkonna head ligipääsetavust.
Erivärvilised kolmnurgad tähistavad piirkonna kante ja nutikaid kogukondi, koondudes loode suunda ja moodustades ühtse terviku –
teemanti, mis on väärtuslik ja ihaldusväärne. Piirkondades on oma sisemised väärtused ja sära, mida on näha ka kolmnurkade värvilahenduses.
Värvid sümboliseerivad tähendusi ja piirkonda iseloomustavaid maastikulisi elemente: roheline - maa, sinine - meri, helesinine - taevas,
valge - teed. Erinevad värvitoonid koos sümboliseerivad ka mitmekesist tootepakkumist külastajale ja piirkonna eriilmelisust.
Tuulelohe nöör on seotud tekstiga „Loode-Eesti“, mis annab täiendava ja konkreetse piirkonna määratluse. Nöör on küllalt lühike, mis
näitab, et tee piirkonda pole pikk ja Loode-Eesti on lähedal.
Logo paigutatakse alati suunaga loodesse.
Ilma tekstita logo elementi – tuulelohet võib kasutada eraldi juhul, kui tootel või trükisel on juba kasutatud kirjaga logo.

VÄRVILINE POSITIIV

LOGO
VARIANDID

MUSTVALGE POSITIIV

VÄRVILINE NEGATIIV

MUSTVALGE NEGATIIV

Värvilist või mustvalget logo tuleb kasutada vastavalt tehnistele võimalustele ja vajadustele.
Mustvalge logo positiivversiooni värv on must, negatiivversioonil valge ja mustal taustal. Kui taustaks on pooltoon,
tuleb valida positiiv- või negatiiv versioon vastavalt silmapaistvusele.

LOGO
TAUSTAL

Värvilisel või kirjul pinnal tuleb teha valik vastavalt taustale, et säilitada logo silmapaistvus taustast. Kui kasutatakse
taustana fotot või toone, mida siin pole mainitud, tuleb logo värvidest valida hetke tingimustest lähtudes eristuvuselt ja
loetavuselt parim.

l 15 mm l

KAITSTUD ALA

KAITSETSOON
JA SUURUS

l 12 mm l

l 12 mm l

MINIMAALNE SUURUS

Logo ümbritsev kaitstud ala tagab logo väljapaistvuse ja eristuvuse. Logotüübi kaitstud ala sisse ei paigutata teisi graafilisi
elemente ega teksti. Kaitstud ala on logo teksti suurtähe kõrgus.
Miinimumsuuruses värvilise logo laiuseks on 15 mm, mustvalgel logol 12 mm.
Materjali viidud logo puhul tuleks väikestest suurustest hoiduda ning eristuvusest ja nähtavusest lähtudes iga kord eraldi
otsused teha.

GRADIENT: C 83, M 44, Y 0, K 0 / C 27, M 12, Y 0, K 0 / C 45, M 21, Y 0, K 0
R 80, G 120, B 186 / R 197, G 210, B 235 / R 158, G 179, B 220
GRADIENT: C 100, M 100, Y 40, K 0 / C 65, M 32, Y 0, K 9 / C 100, M 100, Y 40, K 0
R 41, G 25, B 119 / R 109, G 138, B 191 / R 41, G 25, B 119
GRADIENT: C 50, M 0, Y 96, K 12 / C 34, M 0, Y 68, K 0 / C 54, M 0, Y 100, K 61
R 150, G 176, B 51 / R 194, G 210, B 113 / R 74, G 93, B 21
GRADIENT: C 100, M 24, Y 100, K 9 / C 56, M 0, Y 74, K 0 / C 100, M 24, Y 100, K 9
R 36, G 120, B 56 / R 150, G 188, B 103 / R 36, G 120, B 56
KIRI:

LOGO VÄRVID

Pantone 363 EC / CMYK: C 80, M 3, Y 100, K 20 / RGB: R 60, G 138, B 46

Värvid on näidatud Pantone Matching Systemi trükivärvikataloogi alusel täisvärvi (spot) ja neljavärvitrüki (process)
vääringutes ning RGB vääringutes arvuti ja telemonitoride tarbeks. Gradiendid on antud CMYKI ja RGB vääringutes.
Antud manuaalis võivad värvid tehnoloogilistel põhjustel erineda tegelikus kasutuses olevatest värvidest, mistõttu
tuleb värve alati kontrollida. Arvesse tuleb võtta ka kaetud ja katmata paberile trükkimisel ning neljavärvi- ja täisvärvitrükil tekkivaid toonide erinevusi.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnoprstuvõäöüxy 1234567890.,!?(/)%

Optima Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnoprstuvõäöüxy 1234567890.,!?(/)%

Optima Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnoprstuvõäöüxy 1234567890.,!?(/)%

Optima Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnoprstuvõäöüxy 1234567890.,!?(/)%

Optima Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜXY
Optima Extra Black
abcdefghijklmnoprstuvõäöüxy 1234567890.,!?(/)%

LOGO
KIRJATÜÜP
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VISIITKAARDID

Logo asetatakse formaadi suhtessuunaga loodesse. Roheline joon sümboliseerib maad, et tekiks tunne, et tuulelohe
lendab looLogo asetatakse formaadi suhtessuunaga loodesse. Roheline joon sümboliseerib maad, et tekiks tunne, et
tuulelohe lendab loodesse.desse.

info@loodeeesti.ee / tel. +372 555 5555 / www.loode-eesti.ee / a/a 589495839494365669

KIRJABLANKETID
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PUHKUSEPILDID

CD/DVD
JA ÜMBRIS

Ilma tekstita logo elementi, tuulelohet võib kasutada eraldi juhul, kui tootel või trükisel on juba kasutatud kirjaga logo.

SUVENIIRID

Suveniiride valik on seotud ilmaga ja puhkusega. Suveniirid on valitud kinkston.ee kaubavalikust.

SÄRGID

Lorem Ipsum
on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse
põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist
teksti, et teha trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit säilinud, vaid on ka edasi
kandunud elektroonilisse trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks. See sai
tuntuks 1960. aastatel Letraset'i lehtede väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu
Aldus PageMaker, mis sisaldavad erinevaid Lorem Ipsumi versioone.
On teada-tuntud fakt, et lehe kujunduse vaatamisel juhib selle loetav sisu lugeja tähelepanu
kõrvale. Lorem Ipsumi kasutamise mõte seisneb selles, et sellel on enam-vähem normaalne
jaotus tähti, mitte nagu korduvatel sõnadel "sisu siin, sisu siin", nähes välja nagu tavaline loetav
tekst. Paljud tekstiredaktorid ja veebilehtede valmistamise programmid kasutavad Lorem Ipsumit
vaikimisi mudeltekstina, ja trükkides otsingusse "lorem ipsum" võib leida veebilehti, mida ei ole
veel nende õige sisuga täidetud. Aastatega on tekkinud mitmeid versioone, mõnikord kogemata,
mõnikord meelega (huumori sisestamisega jne).
Vastupidiselt tavaarusaamale, Lorem Ipsum ei ole lihtsalt suvaline tekst. See sai alguse osakesest
klassikalisest ladina kirjandusest, mis on pärit aastast 45 eKr, olles seega rohkem kui kaks tuhat
aastat vana. Virginia Hampden-Sydney College'i ladina keele professor Richard McClintock
otsis Lorem Ipsumi lõigust ühe ebamääraseima ladinakeelse sõna, 'consecteur', ja vaadates läbi
sõna viited klassikalises kirjanduses, leidis Lorem Ipsumi vaieldamatu allika. Lorem Ipsum on
tulnud Cicero 45 aastat eKr kirjutatud raamatu "De Finibus Bonorum et Malorum" ("Hüvede ja
pahede piiridest") osadest 1.10.32 ja 1.10.33. See raamat on uurimus eetikateooriast, mis oli
renessansi ajal väga populaarne. Lorem Ipsumi esimene rida, "Lorem ipsum dolor sit amet...",
tuleb reast osas 1.10.32.

Päikest,
TIIU MERIJÄRV
projektijuht
tel. +372 555 5555
www.loodeeesti.ee

E-MAILIDE
JALUS

VAATAMISVÄÄRTUSED

MAJUTUS

TOITLUSTUS

AKTIIVTURISM

Lorem Ipsum
"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."
"Ei ole ka kedagi, kes armastab ja otsib ja tahab valu iseennast, lihtsalt sellepärast, et see on valu..."
Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud
tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist
teksti, et teha trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit säilinud, vaid on ka edasi kandunud elektroonilisse trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks. See sai tuntuks 1960.
aastatel Letraset'i lehtede väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu Aldus PageMaker, mis
sisaldavad erinevaid Lorem Ipsumi versioone.
On teada-tuntud fakt, et lehe kujunduse vaatamisel juhib selle loetav sisu lugeja tähelepanu
kõrvale. Lorem Ipsumi kasutamise mõte seisneb selles, et sellel on enam-vähem normaalne jaotus
tähti, mitte nagu korduvatel sõnadel "sisu siin, sisu siin", nähes välja nagu tavaline loetav tekst.
Paljud tekstiredaktorid ja veebilehtede valmistamise programmid kasutavad Lorem Ipsumit
vaikimisi mudeltekstina, ja trükkides otsingusse "lorem ipsum" võib leida veebilehti, mida ei ole
veel nende õige sisuga täidetud. Aastatega on tekkinud mitmeid versioone, mõnikord kogemata,
mõnikord meelega (huumori sisestamisega jne).

LOGO KASUTUS
VEEBILEHEL

Vastupidiselt tavaarusaamale, Lorem Ipsum ei ole lihtsalt suvaline tekst. See sai alguse osakesest
klassikalisest ladina kirjandusest, mis on pärit aastast 45 eKr, olles seega rohkem kui kaks tuhat
aastat vana. Virginia Hampden-Sydney College'i ladina keele professor Richard McClintock otsis
Lorem Ipsumi lõigust ühe ebamääraseima ladinakeelse sõna, 'consecteur', ja vaadates läbi sõna
viited klassikalises kirjanduses, leidis Lorem Ipsumi vaieldamatu allika. Lorem Ipsum on tulnud
Cicero 45 aastat eKr kirjutatud raamatu "De Finibus Bonorum et Malorum" ("Hüvede ja pahede
piiridest") osadest 1.10.32 ja 1.10.33. See raamat on uurimus eetikateooriast, mis oli renessansi ajal
väga populaarne. Lorem Ipsumi esimene rida, "Lorem ipsum dolor sit amet...", tuleb reast osas
1.10.32.
info@loodeeesti.ee / tel. +372 555 5555 / www.loodeeesti.ee / a/a 589495839494365669
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ESITLUSMATERJALIDE TAUST
www.loode-eesti.ee
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Lorem Ipsum
"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."
"Ei ole ka kedagi, kes armastab ja otsib ja tahab valu
iseennast, lihtsalt sellepärast, et see on valu..."
Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse
printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse
põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil
tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha
trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit
säilinud, vaid on ka edasi kandunud elektroonilisse
trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks. See sai tuntuks 1960. aastatel Letraset'i lehtede
väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu
Aldus PageMaker, mis sisaldavad erinevaid Lorem
Ipsumi versioone.
On teada-tuntud fakt, et lehe kujunduse vaatamisel
juhib selle loetav sisu lugeja tähelepanu kõrvale.
Lorem Ipsumi kasutamise mõte seisneb selles, et sellel
on enam-vähem normaalne jaotus tähti, mitte nagu
korduvatel sõnadel "sisu siin, sisu siin", nähes välja
nagu tavaline loetav tekst. Paljud tekstiredaktorid ja
veebilehtede valmistamise programmid kasutavad
Lorem Ipsumit vaikimisi mudeltekstina, ja trükkides
otsingusse "lorem ipsum" võib leida veebilehti, mida ei

TRÜKISED/ BROŽÜÜR

PEALKIRI
Lorem Ipsum
"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."
"Ei ole ka kedagi, kes armastab ja otsib ja tahab valu
iseennast, lihtsalt sellepärast, et see on valu..."
Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse
printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse
põhiline proovitekst juba alates 1500. aastatest, mil
tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha
trükinäidist. Lorem Ipsum ei ole ainult viis sajandit
säilinud, vaid on ka edasi kandunud elektroonilisse
trükiladumisse, jäädes sealjuures peaaegu muutumatuks.
See sai tuntuks 1960. aastatel Letraset'i lehtede väljalaskmisega, ja hiljuti tekstiredaktoritega nagu Aldus
PageMaker, mis sisaldavad erinevaid Lorem Ipsumi
versioone.
On teada-tuntud fakt, et lehe kujunduse vaatamisel juhib
selle loetav sisu lugeja tähelepanu kõrvale. Lorem Ipsumi
kasutamise mõte seisneb selles, et sellel on enam-vähem
normaalne jaotus tähti, mitte nagu korduvatel sõnadel
"sisu siin, sisu siin", nähes välja nagu tavaline loetav tekst.
Paljud tekstiredaktorid ja veebilehtede valmistamise
programmid kasutavad Lorem Ipsumit vaikimisi

