Logo

Logo elemendid,
värv ja lubatud kasutus.
Logo koosneb piltmärgist ja lühendist EAS. Inglis
keelne nimetus on väikeselt lühendi all. Lühendit
EAS ei ole lubatud kasutada ilma ingliskeelse
lisandita. Piltmärki võib kasutada ka eraldi – väga
väikestel pindadel või partnerbrändingu puhul.
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Minimaalne laius on logo puhul 25mm ja märgi
puhul 7mm. Logo on alati ühevärviline – kas sinine
või valge vastavalt taustale. Samuti võib kasutada
ka mustvalget versiooni. Logo kaitstud ala on
näidatud ülemisel vasakpoolsel joonisel.

Graafilised elemendid

EASi visuaalse keele terviku loovad värvilised
geomeetrilised pinnad, mustvalged fotod
ja kindel kirjatüüp.
Geomeetriliste pindade kasutamise puhul võib
neid üksteisega kombineerida, asetada üksteise
peale 2 kuni 4 kihti. Kihid on alati läbipaistvad
(värvi katvus 20% kuni 50%; kohas, kus on enim
kihte, peab tekkima 100% täisvärv), erinevate
kujudega, õrnalt ümardatud nurkadega. Nurga
raadius ei tohi olla väiksem kui logo nurga raa
dius, kuid võib olla veidi suurem. Ühel materjalil
(plakat, buklett vms.) peaks olema kõik nurgad
sama raadiusega. Kokkupuutepind sümboliseerib
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koostööst tekkivat sünergiat. Selline kasutusviis
aitab tekstilist infot huvitavalt ja silmapaistvalt
esitada. Seda on hea kasutada erinevate infoplok
kide väljatoomiseks näiteks trükistes, kus teksti
maht on suur või reklaamides, kus mingit kindlat
osa tekstist on vaja tugevamalt rõhutada.
Kontrastiks värvilistele pindadele on fotod must
valged. Soovitavalt on pildil inimene – võimalikult
loomuliku olemisega ja loomulikus keskkonnas.

Graafilised elemendid

Logo paigutus.
Logo tarbeks on loodud logonurk, mis koosneb
kombineeritud geomeetrilistest pindadest. Nende
pindade omavahelist asetust võib muuta vastavalt
formaadile. Logonurk tagab mugava kasutuse
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näiteks fotode peal, ennetades loetavuse ja näh
tavuse probleeme. Logonurk võib asuda ükskõik
millises nurgas ja peab alati olema sinine. Kõigil
ülejäänud juhtudel on logo ilma nurgata.

Graafilised elemendid

www.eas.ee

Logo väikestel
pindadel ja multimeedias.
Väikestel pindadel võib kasutada üksnes piltmärki
koos logonurgaga. Samuti võib sellist versiooni
kasutada juhul, kui EASi nime kommunikeerimine
pole nii oluline. Sellisel juhul on soovitav lisada
veebiaadress.
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Multimeedia (TV, videoesitlused, internet jne.) jaoks
on olemas logonurga modifitseeritud versioon, mis
võib paikneda ükskõik kus – ka ekraani keskel. Sellise
logonurga elemente võib ka animeerida.
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Kirjatüüp

EASi visuaalse keele oluliseks osaks on
Eestis disainitud algupärane kirjatüüp Adam.
See kirjatüüp on kasutatav kõigil materjalidel
trükistest multimeediani. Lubatud on kõik
kirjatüübi raskused ning kursiiv. Kirjatüübil
Adam on olemas ka kiriillitsaversioon, mida
samuti julgelt kasutada võib. Kirjatüübi kasu
tamine väljaspool EASi on ilma loata keelatud.
Kõik, kes seda EASi materjalide

Black Italic

kujundamiseks kasutavad, peavad ise litsentsi
ostma kontakteerudes anton@kork.ee. Juhul,
kui puudub võimalus määratud kirjatüübi
kasutamiseks (näiteks internetis, presen
tatsioonides, info ja reklaammaterjalidel),
võib kasutada kirjatüüpi Verdana, mis peaks
olemas olema kõikides arvutites.

Bold Italic
Regular Italic
Thin Italic

Thin
Regular
Bold
Black
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Adam

Värvid
Pantone 369
C:73 M:0 Y:100 K:0
R:61 G:175 B:73

Pantone 286
C:100 M:75 Y:0 K:0
R:0 G:84 B:166

Pantone 526
C:80 M:100 Y:0 K:0
R:96 G:50 B:147

Pantone 2925
C:85 M:21 Y:0 K:0
R:0 G:154 B:218

Pantone 1797
C:2 M:98 Y:85 K:7
R:216 G:31 B:46

EASi värvipaleti põhivärv on helesinine.
Lisavärvideks on must, kollane, punane,
lilla, tumesinine ja roheline.

Pantone 130
C:0 M:35 Y:100 K:0
R:250 G:167 B:26

Pantone Black
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
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Kõik otseselt brändinguga seotud graafika
– logo ja logonurk – on helesinine. Helesinine
on silmatorkav, värske ja inspireeriv.
Lisavärvid on vabalt kasutatavad ega ole
seotud ühegi kindla teema või nõudmisega.
Nende funktsiooniks on sekundeerida põhi
värvile ja luua koos meeldiv visuaalne tervik.

Korraga ei ole soovitav kasutada rohkem kui
kaht lisavärvi. Lisaks värvitoonidele on soovi
tav mängida ka pindade läbipaistvusega nii,
et üksteise peale asetatud pindadel tekivad
tugevamad toonid, mujal pehmemad.
Kokkupuutepindade kirkam toon sümboli
seerib koostööst tekkivat mõju.

Fotokeel

EASi materjalidel on
fotod mustvalged.
Vastukaaluks värviküllasele üldgraafikale on
fotod mustvalged. Eelistatavalt on pildil
inimene loomuliku olekuga loomulikus kesk
konnas. See sümboliseerib personaalsust ja
EASi soovi olla ettevõtjale lähedal. Värvilised
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geomeetrilised kujundid võivad osaliselt
paikneda ka fotode peal, ka mitme kihina.
Tuleb jälgida, et fotole ei jääks täisvärvpin
da. Maksimaalne värvi katvus võib olla 75%.
Pildid on ümardatud nurkadega.

Kommunikatsioon

EAS loob tulevikku koos oma
partnerite ja klientidega. Seda
fakti toetab ka kommunikatsiooni
visuaalne disain.

Info

Reklaammaterjalide küljendamisel tuleb
järgida kindlaksmääratud loogikat.
Ülesehitus on alati diagonaalne ja elemendid on
nurkapidi ühendatud. Elemendid on alati kindlas
järjekorras: logo, foto, tekstiline info geomeetrilistel pindadel. Logo võib asuda ükskõik millises
nurgas, kuid elementide järjestust muuta ei tohi.
Foto

Logo
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Ehitame eduka Eesti!

Visiitkaart

Taavi Tark
Turismiturunduse juht
Turismiarenduskeskus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Tel 627 0000
Mob 501 1005
Taavi.tark@eas.ee
www.eas.ee

Ehitame eduka Eesti!
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Taavi Tark
MBA in Economics
Head of Tourism Marketing

Estonian Tourism Board
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Tel +372 627 0000
Cell phone +372 501 1005
Taavi.tark@eas.ee
www.eas.ee

Building a successful Estonia!

Näited

Ehitame eduka Eesti!

Ehitame eduka Eesti!

Ehitame eduka Eesti!

Reklaamid
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Näited

Ehitame eduka Eesti!

Trükised
22
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Näited

Multimeedia
23
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Näited

200x400
200x215

Bännerid
24
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Näited

848x179

468x40

Bännerid
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Näited

Partnerbränding
26
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Näited

Muu
27
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CVI
müügiliini täiendus
Kujunduspõhimõtted EASi müügi- ja tutvustustegevusteks.
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Logo kasutamine
Taustata logo kasutame valgel või läbipaistval taustal.
Soovitatav on kasutada puhast ja ilma graafilise
taustata logo trükise all paremal nurgas.

Rahva tervise
võti on
innovatsioon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras
euismod, tortor vel cursus fermentum, quam nulla pellentesque
ipsum, non tristique enim mi sit amet metus.
Fusce non nisi in mauris ullamcorper mattis. Sed urna tellus,
pellentesque ac nunc id, luctus cursus est. Nullam blandit quam sit
amet sapien ornare, et interdum nulla placerat.

Logo kasutamise erijuhud
Valge logo täisvärvilisel pinnal. Kirjul taustal logo kasutamine pole lubatud.

80% must
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Partnerbränding
Logo on lubatud kasutada ka koos partnerlogoga.
Sellisel juhul eraldatakse logod sinise joonega.
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Fotode tonaalsus
Võimalusel kasutame EASi kommunikatsioonis
värvilist fotomaterjali ning fotodel inimesi.
EASi värvimaailm on sinine ja seda kontseptsiooni
toetab kogu kasutatava pildimaterjali tonaalsus.
Fotode valgus ja kontrastsus ühtlustatakse alati.
Rõhutatult tuuakse piltidel esile siniseid detaile.
Selline fototöötlus muudab fotod “enda omaks”
ning loob ühtse visuaalse maailma, hoolimata
sellest, kas pildid on tehtud erinevatel aastaaegadel,
pildistatud erineva tehnikaga, lavastatud päevavõi kunstvalguses, sise- või välitingimustes.
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Trükireklaam
Trükimeedias on lubatud kasutada värvilisi ja mustvalgeid visuaale, samuti värvilisi ja must-valgeid
fotosid. Vastavalt väljaande paberitüübile tuleb valida
värviprofiilid. Eriti tähelepanelik tuleb sellega olla
toonitud paberil väljaannete puhul.

Rahva tervise
võti on
innovatsioon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras
euismod, tortor vel cursus fermentum, quam nulla pellentesque
ipsum, non tristique enim mi sit amet metus.
Fusce non nisi in mauris ullamcorper mattis. Sed urna tellus,
pellentesque ac nunc id, luctus cursus est. Nullam blandit quam sit
amet sapien ornare, et interdum nulla placerat.
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Simulatsioon mustvalgelt ja roosal paberil (Äripäev)

Töökuulutus
Töökuulutus
Trükimeedias on lubatud kasutada värvilisi ja mustTrükimeedias
on samuti
lubatudvärvilisi
kasutada
värvilisi ja mustvalgeid
visuaale,
ja must-valgeid
valgeid visuaale,
värvilisi
ja must-valgeid
fotosid.
Vastavaltsamuti
väljaande
paberitüübile
tuleb valida
fotosid. Vastavalt
paberitüübile
tuleb
värviprofiilid.
Eriti väljaande
tähelepanelik
tuleb sellega
ollavalida
värviprofiilid.
Eritiväljaannete
tähelepanelik
tuleb sellega olla
toonitud
paberil
puhul.
toonitud paberil väljaannete puhul.

Eesti atraktiivsus välisinvesteeringute sihtriigina on viimasel ajal oluliselt
kasvanud. EASi üheks oluliseks tegevuseks on välisinvesteeringute
kaasamine Eestisse. Selle eest vastutab EASi rahvusvahelistumise divisjon,
mille peamiseks ülesandeks on pakkuda välisinvestoritele professionaalset
ja personaalset tuge

Eesti atraktiivsus välisinvesteeringute sihtriigina on viimasel ajal oluliselt
kasvanud. EASi üheks oluliseks tegevuseks on välisinvesteeringute
kaasamine Eestisse. Selle eest vastutab EASi rahvusvahelistumise divisjon,
mille peamiseks ülesandeks on pakkuda välisinvestoritele professionaalset
ja personaalset tuge

EAS ootab oma meeskonda

EAS ootab oma meeskonda

Keda köidab:
• Eesti majanduse areng
• välisinvesteeringute kaasamine Eestisse
• rahvusvahelise meeskonna juhtimine
• enda ärijuhtimise, müügi- või turundusalaste kogemuste rakendamine
• innovaatilisus ja julge pealehakkamine

Keda köidab:
• Eesti majanduse areng
• välisinvesteeringute kaasamine Eestisse
• rahvusvahelise meeskonna juhtimine
• enda ärijuhtimise, müügi- või turundusalaste kogemuste rakendamine
• innovaatilisus ja julge pealehakkamine

Kandidaadilt ootame:
• kõrgharidust
• laialdasi teadmisi majandusest
• osalemist rahvusvahelistest projektidest
• vähemalt 2-aastast edukat meeskonna juhtimise kogemust
• strateegiliste protsesside planeerimise ja eestvedamise võimekust
• kõrgtasemel (C1) inglise keele oskust,
soovitavalt ühe täiendava võõrkeele valdamist
• väga head läbirääkimis- ja esinemisoskust

Kandidaadilt ootame:
• kõrgharidust
• laialdasi teadmisi majandusest
• osalemist rahvusvahelistest projektidest
• vähemalt 2-aastast edukat meeskonna juhtimise kogemust
• strateegiliste protsesside planeerimise ja eestvedamise võimekust
• kõrgtasemel (C1) inglise keele oskust,
soovitavalt ühe täiendava võõrkeele valdamist
• väga head läbirääkimis- ja esinemisoskust

Kandideerimise tähtaeg 30. jaanuar 2015.
CV ja motivatsioonikiri palume sisestada cv.ee, viitenumber CVO-………-EE
või saata e-posti aadressile personal@eas.ee

Kandideerimise tähtaeg 30. jaanuar 2015.
CV ja motivatsioonikiri palume sisestada cv.ee, viitenumber CVO-………-EE
või saata e-posti aadressile personal@eas.ee

Lisainfo eas.ee ja telefonil 627 9346

Lisainfo eas.ee ja telefonil 627 9346

RAHVUSVAHELISTUMISE
DIVISJONI JUHTI
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RAHVUSVAHELISTUMISE
DIVISJONI JUHTI

Messitrükised
Praegune CVI katab korporatiivbrändingu
vajadused, disainis kasutatakse rohelisi, siniseid ja
lillasid geomeetrilisi kujundeid, sinist EASi logo ning
mustvalgeid fotosid. Müügiliini disainis soovime
kasutada logo, siniseid geomeetrilisi kujundeid ja
värvilisi fotosid.
Trükise sisekülgedel all paremal nurgas võib ära
märkida ka EAS-i veebiaadressi.

Rollup
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Tänu- ja aukiri

TÄNUKIRI

AUKIRI

BIRGIT VILIPPUS

BIRGIT VILIPPUS

Aasta Meeskond Ettevõtluse Auhind 2014

Aasta Meeskond Ettevõtluse Auhind 2014

„Kui sa tahad elus edasi jõuda, siis aita kõigepealt teisi.“

„Kui sa tahad elus edasi jõuda, siis aita kõigepealt teisi.“

Jaapani vanasõna

Jaapani vanasõna

Hanno Tomberg
Juhatuse esimees
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
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Hanno Tomberg
Juhatuse esimees
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse

Visiitkaardid

Taavi Tark
Turismiturunduse juht
Turismiarenduskeskus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Tel 627 0000
Mob 501 1005
Taavi.tark@eas.ee
www.eas.ee

Ehitame eduka Eesti!
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Taavi Tark
MBA in Economics
Head of Tourism Marketing

Estonian Tourism Board
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Tel +372 627 0000
Cell phone +372 501 1005
Taavi.tark@eas.ee
www.eas.ee

Building a successful Estonia!

Veebibannerid

Webibanner 200x400px

Veebibänneritel on soovitatav kasutada värvilist
fotomaterjali. Samuti on lubatud luua
nn co-branding-lahendusi, kus visuaalidel on lisaks
kasutusel ka mõni teine logo – näiteks
“Welcome to Estonia” või “Ma armastan Eestimaad”.
Euroopa fondide logosid on soovitav kasutada
kujunduses vaid väga suurtel veebibänneritel. Bänner
pole iseseisev reklaam, vaid osa juba Euroopa fondide
logosid kandvast veebilehest.

Webibanner 468x40px
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Veebilehe erilahendus
(minisite´i lahendus)
Tegemist on erilehe lahendusega, mis EASi
veebilehel automaatselt ei rakendu ning vajab
igakordset lisaarendust. Veebilehe erilehe
lahenduse päises on lubatud kasutada valget
logo graafilisel taustal ja ka värvilist logo ilma
lisagraafikata, kuid seda vaid juhul kui on
kasutusel päisebänner.
Erilehe päisebänneril on lubatud kasutada vaid
värvilist fotomaterjali valgel taustal. Täpsem
info EASi turundusosakonnast.
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PPT kujundus

Pildislaid

Tabeli slaidid

Sisuslaidid

Avaslaid

Lõpuslaid

2015
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Meilisignatuurid

Üldsignatuur.
Signatuur peab linkima veebiaadressile www.eas.ee

Üldsignatuur inglise keeles
Signatuur peab linkima veebiaadressile www.eas.ee/en

E-kirja jaluses peab kasutama alati korrektset
EASi üldist meilisignatuuri. Teaduskraadi
kasutamine meilisignatuuris on vabatahtlik ja
lepitakse töötaja poolt kokku valdkonnajuhiga.

Lugupidamisega
_________________________
Taavi Tark, MBA Ärijuhtimises
Projektijuht
Arendusüksus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Mob 5600 0000
Tel 627 9700, 627 9800
taavi.tark@eas.ee

Best regards
_________________________
Taavi Tark, MBA in Economics
Project Manager
Development Unit
Enterprise Estonia
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Cell phone +372 5600 0000
Tel +372 627 9700
taavi.tark@eas.ee

Üldsignatuur koos partnerlogoga
signatuur peab linkima partneriürituse veebiaadressile

Üldsignatuur koos tootebanneriga
signatuur peab linkima toote veebiaadressile

Best regards
_________________________
Taavi Tark, MBA in Economics
Project Manager
Development Unit
Enterprise Estonia
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Cell phone +372 5600 0000
Tel +372 627 9700
taavi.tark@eas.ee

Best regards
_________________________
Taavi Tark, MBA in Economics
Project Manager
Development Unit
Enterprise Estonia
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Cell phone +372 5600 0000
Tel +372 627 9700
taavi.tark@eas.ee

Tootebanneri ala
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Meilisignatuurid

Üritust reklaamiv signatuur
Signatuur peab linkima (partner)ürituse veebiaadressile
Best regards
_________________________
Taavi Tark, MBA in Economics
Project Manager
Development Unit
Enterprise Estonia
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Cell phone +372 5600 0000
Tel +372 627 9700
taavi.tark@eas.ee
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Meilisignatuurid
E-kirja jaluses peab kasutama alati korrektset
EASi üldist meilisignatuuri.
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Üldsignatuur.
Signatuur peab linkima veebiaadressile www.eas.ee

Üldsignatuur inglise keeles
Signatuur peab linkima veebiaadresile www.eas.ee/en

Lugupidamisega
_________________________
Taavi Tark, MBA Ärijuhtimises
Turismiturunduse juht
Eesti turismiarenduskeskus

Best regards
_________________________
Taavi Tark, MBA in Economics
Head of Tourism Marketing
Estonian Toursim Board

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Mob 5600 0000
Tel 627 9700, 627 9800
taavi.tark@eas.ee

Enterprise Estonia
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Cell phone +372 5600 0000
Tel +372 627 9700
taavi.tark@eas.ee

Küsimuste puhul palume pöörduda EASi brändijuhi
Kadi Nõmmela poole:
kadi.nommela@eas.ee

