LOGORAAMAT

SISSEJUHATUS
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu (asutatud 2003.
aastal) missioon on säilitada ja arendada
puhkpillimuusikat kui rahvuskultuuri olulist
osa Eesti Vabariigis.

...sagedaseks kaasosaliseks suurel hulgal toimuvatel rahvalikel üritustel.

Missioonist tulenevalt on meie eesmärkideks:

... on koostöös mitmete rahvusvaheliste organisatsioonidega.

...ise erinevate ettevõtmiste algatajaks ja läbiviijaks.

yy Luua võimalusi enese teostamiseks ja loovuse
arendamiseks puhkpillimuusika abil.
Selleks, et olla avalikkuse jaoks paremini
yy Hoida sidet inimeste, põlvkondade ja aegade märgatavad, oleme uuendanud 2015. aastal oma logotüüpi ja visuaalset identiteevahel.
yy Tagada Eesti algupärase puhkpillimuusika jär- ti. See raamat on mõeldud disaineritele ja reklaammaterjalide koostajatele, oma inimestele ja
jekindel loomine ning levik.
koostööpartneritele. Kõik järgnev on abiks Eesti
yy Aidata kaasa instrumentaalmuusikute järel- Puhkpillimuusika Ühingu logo kandva materjali
kasvu tagamisele.
käsitlemisel.
yy Tõsta üldsuse huvi puhkpillimuusika ja sellega
seonduva vastu.
Harry Illak
Eesti Puhkpillimuusika Ühing on...
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse esimees
...üheks Eesti Kooriühingu alaliiduks.
...kaasatud laulupeoliikumisse.

2

SISUKORD
Värviline logo...................................................................4
Ühevärviline logo...........................................................5
Logo kaitstud ala............................................................6
Logo rakenduspõhimõte..............................................7
Logo sobimatu kasutus................................................8
Kirjastiilid ja värvid.........................................................9

3

VÄRVILINE LOGO
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu
logo on läbinud uuenduskuuri
ja on omandanud tänapäevasema kujundusmalli. Kontseptsioon, pill ja tekst, on jäänud samaks, kuid logo detailid
on puhtamad ja lihtsamad.
Kasutusel on logo kaks varianti - suur logo (ülal) ja väike
logo (all). Kui soovid logo kasutada materjalides, siis eelista
suurt logo.
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ÜHEVÄRVILINE LOGO
Ühevärviline logo on kasutamiseks nn eriolukordades, kus
pole värvilise logo kasutamine
võimalik või on ebaotstarbekas. Näiteks graveerituna või
trükituna meenetel, trükitud
või tikituna tekstiilil jne.
Tumedal (mitte valgel) taustal
kasutatakse ühevärvilist logo
(vt peatükki „Logo rakenduspõhimõte” lk 7).
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LOGO KAITSTUD ALA
Logo kaitstud ala on selle
ümber vähim puutumatu piirkond. Sellesse alasse ei tohi
ulatuda mingeid muid kujunduselemente ega objektidega
seotud jooni või servasid.
Suure logo kaitstud ala on
määratud logos asuva „E”
tähe laiuse ja kõrgusega. Näidet näeb kõrval vasakul.
Väikse logo puhul arvestada
kaitstud alaks logo kõrgusest 20%. Näiteks kui logo on
20mm kõrge, siis kaitstud ala
igast küljest on 4mm.
Logo minimaalne kõrgus ilma
kaitstud ala arvestamata ei
tohiks olla alla 15mm.
Stiiliraamatuga saab kaasa ka
failid (.ai, .pdf, .png, .jpg), millel
on määratud kaitseala juba
olemas ja arvestatud.
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LOGO RAKENDUSPÕHIMÕTE
Värvilist logo peaks kasutama
alati valgel pinnal, äärmisel
juhul heleda tonaalsusega
ühtlasel pinnal. Peab jälgima,
et logo eristuks taustast,
oleks kontrastne.
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1-2 Valgel või heledal ühtlasel
taustal kasuta värvilist logo.
3-4 Tumedatel taustadel kasuta ühevärvilist logo, eelistatult valget. Logo peab taustast
eristuma ja olema kontrastne.
5-6 Kui taustaks on foto,
kasuta ühevärvilist logo, mis
eristuks taustast kõige paremini. Erandjuhul heledal
ühtlasel pinnal võib kasutada
ka värvilist logo.
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LOGO SOBIMATU KASUTUS
1

2

Logo peaks olema alati maksimaalselt loetav ja nähtav, ilma
igasuguste moonutusteta.
Kõrvalt leiab mõned sobimatud ja keelatud näited.
1 Värviline logo ei tohi asetseda erksatel pindadel - kaob
loetavus.
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2 Logo peab olema algsetes
proportsioonides.
3 Logo ei tohi keerata.
4 Ühevärvilise logo värvi peab
valima sellise, et ta tagaks
kõige selgema nähtavuse.
5-6 Fotode peal olev ühevärviline logo peab olema nähtav.
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KIRJASTIILID JA VÄRVID
Suures logos kasutatav kirjatüüp (font) on Bookman Old
Style Regular ja väikses logos
kasutatav kirjatüüp on Bookman Old Style Bold.
Logodes kasutatud värvikoodid leiab värvilistest kastidest.

Bookman Old Style Regular
A BCDEFGHIJK LMNOP QRSŠZŽ T U V WÕÄÖÜ X Y
1234567890@abcdefghijklmnopqrsšzžtuvwõäöüxy
Bookman Old Style Bold
A B C DE F G H I J K L M NOP QR S Š Z Ž T U V WÕÄÖÜ X Y
1234567890@abcdefghijklmnopqrsšzžtuvwõäöüxy

EPÜ KULDNE
RGB: 214/196/135
CMYK: 0/6/44/19
WEB: #D6C487

EPÜ MUST
RGB: 0/0/0
CMYK: 0/0/0/100
WEB: #231F20

EPÜ VALGE
RGB: 255/255/255
CMYK: 0/0/0/0
WEB: #FFFFFF
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Eesti Puhkpillimuusika Ühingu logoraamatu töötas välja ja teostas Argo Ingver
www.argoingver.com

