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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Logo ja käyntikortit ovat yrityksen tärkeim-
piä markkinointielementtejä. Ilman logoa 
yritys ei näy, eikä sitä muisteta ilman käyn-
tikortteja. 

Yritysilmeen rakentaminen alkaa logon 
suunnittelusta, minkä luonnollinen jatku-
mo on käyntikortin suunnittelu. 
 
Perusilme kuntoon -tuotepaketti sisältää 
logon ja visuaalisen elementin suunnitte-
lun valmiine tiedostoineen, visuaalisen oh-
jeiston, some-kanavien kansikuvan sekä 
valmiit käyntikortit.

Invisualin käyntikortit jaetaan toteutus-ta-
van mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!

Tavis on peruskortti. Kun tavis ei riitä,  va-
litse pikkasen parempi, yhden lisävarus-
teen style tai kahden lisävarusteen Pre-
mium. Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti 
on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

• LOGOPAKETTI 
 –  logon suunnittelu  

 (kolme erilaista ehdotusta)
 –  kaikki tarvittavat logotiedostot   

 ohjeistuksineen
 – graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
 –  visuaalisen ilmeen suunnittelu
 –  typografia
 –  tunnusvärit 
 –  brändimerkki/visuaalinen elementti 

– visuaalinen ohjeisto ( ohjeistus   
 värien, typografian,  brändimerkin/ 
 visuaalisen elementin  käytöstä)

•  SOMEPAKETTI 
 –  profiili- ja kansikuvat sosiaalisen  

 median kanaviin
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MEDIUM
 – käyntikortin suunnittelu
 – painetut käyntikortit
  tavis-käyntikortti 1000 kpl tai
  Style-käyntikortti 800 kpl tai
  Premium-käyntikortti 500 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 400 kpl
Hinta: 2 790 €

OTATKO TUPLANA?
Käyntikortit tuplana +280 €

Perusilme kuntoon 

Näyttävää näkyvyyttä
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LOGO – pysty
Logo muodostuu brändimerkin ja tekstin yhdistelmästä. 

Turva-alue 
Logolle on määritetty turva-alue, jonka sisäpuolelle ei saa 
asettaa tekstiä eikä muita elementtejä.

Logon värillisyys
Logoa käytetään sini-mustana valkoisella pohjalla ja 
mustavalkoisessa sovellutuksessa harmaa-mustana 
valkoisella pohjalla. Mustalla pohjalla logoa  
käytetään sini-valkoisena (nega).

Logo värillisellä pohjalla
Vaalean värillisellä pohjalla logosta käytetään perusversiota. 
Tummalla värillisellä pohjalla käytetään negaversiota. 
Huolehdi, että logon ja pohjavärin/kuvan välillä on riittävän 
suuri kontrasti.

turva-alue

Näyttävää näkyvyyttä

Mainostoimisto Naisdesign  •  www.naisdesign.fi   VIRTA – GRAAFINEN OHJEISTO  •  sivu 2 

PERUSELEMENTIT
Tässä ovat ne yhteiset elementit, joista Virta-ohjelmiston 
(Virtasen) visuaalinen identiteetti muodostuu. Ilmeen 
peruselementti on logo, joka muodostuu V-brändimerkistä 
sekä tekstilogosta. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat sininen 
tunnusväri, typografia, slogan sekä tunnuksen muotokieleen 
pohjautuva Suunta-elementti. 

Tässä määritettyjä elementtejä tinkimättä ja ohjeiston 
mukaisesti käyttäen pidämme Virta-ohjelmiston brändi-
ilmeen yhtenäisenä sekä eheänä.

Logo
Logo muodostuu tunnuksesta sekä tekstilogosta. 

Tunnusvärit
Pääväri on sähäkkä sininen.

Typografia
Leipätekstissä käytetään aina Frutiger LT Std 
-kirjasinperhettä

Slogan

Visuaalinen elementti
Suunta-elementtiä käytetään elävöittämään, personoimaan 
ja tukemaan visuaalista ilmettä.

Frutiger 57 Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Sähäkkä sininen
CMYK: 100, 0, 0, 0
RGB: 0, 174, 239
HTML: #00aeef

GRAAFINEN OHJEISTO

YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Logo, yritysilme, some, käyntikortit


