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

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

Vahva, näyttävä yritysbrändi viestii yrityk-
sen toimialasta, asiantuntijuudesta sekä 
uskottavuudesta. Tyylikäs, ammattimai-
nen yritysilme tukee yrityksen imagoa, mi-
kä auttaa liiketoimintaa kasvamaan. Yh-
tenäinen yritysilme toistuu niin ulkoises-
sa kuin sisäisessä viestinnässä, sekä kaik-
kialla missä yritys näkyy.

Päivitetään yrityksenne logo ja visuaalinen 
ilme yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Herä-
tetään asiakkaiden, yhteistyökumppanei-
den ja kilpailijoiden huomio panostettaes-
sa yrityksenne ulkoasuun.

Yrityksen Unelmapaketti sisältää:
• LOGOPAKETTI 
 –  logon suunnittelu  

 (kolme erilaista ehdotusta)
 –  kaikki tarvittavat logotiedostot  
 – graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
 –  visuaalisen ilmeen suunnittelu
 –  typografia
 – tunnusvärit 
 –  brändimerkki/visuaalinen elementti 

– visuaalinen ohjeisto  värien,     
 typografian,  brändimerkin/    
 visuaalisen elementin  käytöstä 

 – ohjeistus yrityksen visuaalisista  
 materiaaleista

•  SOMEPAKETTI 
 –  profiili- ja kansikuvat sosiaalisen  

 median kanaviin
•  WORD-ASIAKIRJAPOHJA
 –  kirjepohja Word-tiedosto
•  POWERPOINT-POHJA
 –  kuusi dian perustyylipohjaa  

 PowerPoint-tiedosto
•  ULKOASUSUUNNITTELU
 – käyntikortti
 – kirjelomake ja kirjekuori
 – asiakirjapohja
 – flaijeri/esite (max. 2-puol. A4)
 – saatelappu A6
•  PAINATUS
 – käyntikortit
  tavis-käyntikortti 2000 kpl tai
  Style-käyntikortti 1600 kpl tai
  Premium-käyntikortti 1000 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 800 kpl
 – kirjelomake 500 kpl
 – kirjekuori 500 kpl
 – flaijeri 500 kpl
 – saatelappu 2000 kpl
Hinta: 5 970 €

Yrityksen Unelmapaketti 
Visuaalinen suunnittelu + painotuotteet

kirjepaperi

MIKKO RIIHENMÄKI
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brändikäsikirja
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PERUSELEMENTIT
Tässä ovat ne yhteiset elementit, joista Auditus Tilintarkastus 
Oy:n visuaalinen identiteetti muodostuu. Ilmeen 
peruselementti on logo, joka muodostuu tekstin ja väkäsen 
yhdistelmästä. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat sininen 
tunnusväri, typografia, leimaa kuvastava brändimerkki sekä 
brändiväreihin pohjautuva Viuhka-elementti. 

Tässä määritettyjä elementtejä tinkimättä ja ohjeiston 
mukaisesti käyttäen pidämme Auditus Tilintarkastus Oy:n 
brändi-ilmeen yhtenäisenä sekä eheänä.

Logo
Logo muodostuu tekstin ja väkäsen yhdistelmästä. 

Tunnusvärit
Pääväri on Auditus sininen.

Typografia
Audituksen brändifonttina käytetään kirjasinperhettä 
nimeltään Arvo. Arvoa käytetään lyhyissä teksteissä, 
korostusteksteissä sekä otsikoissa.

Brändimerkki
Brändimerkkiä (leima) käytetään kuvittamaan materiaaleja. 
Merkki kuvastaa Audituksen lyömää leimaa, joka vakuuttaa 
dokumenttien virallisuuden. 

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

Arvo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Auditus sininen
CMYK: 100, 56, 29, 0

RGB: 0, 102, 153
HEX: #006699

PANTONE 3015 C
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TYPOGRAFIA
Leipäteksteissä kirjasimena käytetään yleistä Calibri-
kirjasinperhettä. Calibri on kaunis, taloudellinen, moderni 
ja helppolukuinen tekstityyppi, ja siitä on käytettävissä 
perusleikkaukset eri käyttötarkoituksiin.

Audituksen visuaalisen ilmeen erottavana fonttina 
käytetään kirjasinperhettä nimeltään Arvo. Arvoa käytetään 
korostusteksteissä, otsikoissa sekä lyhyissä testeissä.

”Arvo is a geometric slab-serif typeface family suited for 
screen and print. The family includes 4 cuts: Roman, Italic, 
Roman Bold, Bold Italic. It is a libre font, first published in 
Google Fonts. The flavour of the font is rather mixed. 

In the Finnish language, Arvo means ”number, value, worth.” 
Considering how much programming is involved in hinting, 
all these meanings are true.” - Google Fonts

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Calibri Regular

ABCDEFGHIJK
Calibri Italic

ABCDEFGHIJK
Calibri Bold

ABCDEFGHIJK
Calibri Bold Italic

ABCDEFGHIJK

Arvo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Regular

ABCDEFGHIJK
Arvo Italic

ABCDEFGHIJK
Arvo Bold

ABCDEFGHIJK
Arvo Bold Italic

ABCDEFGHIJK
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LOGO – perus
Logo muodostuu tekstin ja väkäsen yhdistelmästä. 

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

Logon värillisyys
Perusversiossa logo on musta teksti vihreällä väkäsellä. 
Negaversion logo on valkoisella tekstillä ja vihreällä 
väkäsellä.

Logo värillisellä pohjalla
Vaalealla pohjalla logosta käytetään perusversiota. 
Tummalla ja Audituksen sinisellä pohjalla käytetään 
negaversiota. Audituksen sinisellä pohjalla ei tule käyttää 
perusversiota, jossa logo on musta. Huolehdi, että logon ja 
pohjavärin/kuvan välillä on riittävän suuri kontrasti.

turva-alue

2x

YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Asiakkaan palaute

”Homma on aina toiminut kuten on sovittu.”

Mikko Riihenmäki, Auditus Tilintarkastus Oy


