Logo ja graafinen ohjeisto 2020

Logo ja tunnus
Pelkistetyn ytimekäs logo
Kimmy sana on pelkistetty ja ytimekäs. Logon
kirjasintyyppi Microsoft Sans Serif. Yksilöllisyyttä
on haettu yhdistämällä M-kirjaimet (kirjaimet myös
hiukan modattu). Logo on graffitin harmaa.

Sinivihreä säteet -liikemerkki
12 samankokoisesta säteestä koostuva merkki on
väriltään sinivihreä. Liikemerkki kuvastaa laservaloviuhkaa, joka on yleistä kuvastoa puhuttaessa
fotoniikasta.
Logon päällä oleva liikemerkki yksilöi imagoa ja tuo
siihen väriä. Liikemerkki tippuu kolmen ensimmäisen
kirjaimen päälle.
Yhdessä logon kanssa se sopii neliö/ympyräformaattiin, jota sosiaalinen media suosii. Liikemerkin ja logon
yhdistelmää käytetään aina yhdessä.

Sinivihreä
RGB Hex #33CCFF tai R51 G204 B255
CMYK 58 0 5 0 (Pantone 298C)

Graffitin harmaa
RGB hex #404041 tai R64 G64 B65
CMYK 61 55 56 46 (Pantone 2336 C)

Yritystunnuksen suoja-alue
Tunnuksen suoja-alueen mitat tulevat logon
K-kirjaimen leveydestä.
Suoja-alueita ei saa rikkoa millään graafisella elementillä, eikä sivuleikkaus saa tulla suoja-alueen sisään.
Sähköisissä kanavissa suoja-alueet ovatkin valitettavasti joustavampi käsite.

Facebook ympyrässä

Negatiivina

Fontit ja muut värit

Pastelli

Turkoosi
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Graffitin harmaalla,
Quicksand.

Graffitin harmaalla,
Quicksand.

Quicksand negatekstinä.

Fontit

Värilinjat

Otsikkotasolla: Quicksand
Leipätekstissä: Roboto

Tehosteväreillä tehdyt linjat elävöittävät tyhjää
valkoista. Käytettävä harkiten. Viivoja oltava kolme
eriväristä. Ne voidaan vetää ”vapaalla kädellä”,
mutta yleissuunta vasemmalta oikealle nouseva.

Kummatkin fontit ovat Googlen fonttikirjastosta saatavia ilmaisia TrueType
-fontteja, jotka käyvät niin webissä, kuin printissä. Otsikon Quicksand
pehmentää hiukan insinöörimäistä ja teknistä viestiä.
Roboto on hyvin ruudulla luettava fontti, joka on suhteellisen tiivis.

Printtimainonta
Abstrakti kuva mielenkiinnon
herättäjänä.
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Printissä voidaan käyttä
kevyitä väriliukuja elävöittämään tasaisia väripintoja
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Tuotekuvat pidetään pienellä
muissa kuin informatiivisissä
julkaisuissa. Yhtenäisyyttä
kuviin voidaan hakea käyttämällä värikehystä.
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