toetaja tallinna linn
Kultuuripealinn 2011
liitlogo kasutamise juhend

Hea koostööpartner!
Tallinn, Euroopa kultuuripealinn 2011, on vahetanud oma
kultuuripealinnaks kandideerimise logo uue vastu välja.
Uus logo räägib tänapäevase linna keelt, kus kohtuvad uus ja
vana, traditsioonid ja innovatsioon, salapära ja selgus, kultuur
ja keskkond, meri ja maa. Tehkem üheskoos Tallinnast parim
võimalik Euroopa kultuuripealinn!
Milline on Tallinn 2011 logo lugu?
Tallinn on sündinud merest. Meri on loksunud siin aegade algusest
peale ja tunnistanud linna muutumist ajast aega. Iidsest linnast
on saanud kaasaegne linn, mis samas ei unusta oma minevikku.
Segastel aegadel on linn merele selja pööranud, kuid nüüd on aeg
end taas merele avada.
Kultuuripealinn tõstab jalad maast lahti ja avab uusi horisonte.
Tallinn aitab võtta riske ja viia ellu unistusi!

LOREM IPSUM

Linna ja kultuuripealinna liitlogo versioon koos tekstiga linna logo
juures. “TOETAJA” asemel võib vajadusel kasutada muud kontekstist tulenevat iseloomustavat sõna. “TOETAJA” puhul on kasutatud
tunnusfonti Priva Two Pro. Tekst on suurtähtedes ning joondatud
vasakule.

Värvilised liitlogod valgel taustal

Värvilised liitlogod logo värvidest erineval taustal

Värvilised liitlogod logoga sama värvi sinisel taustal
Erand: liitlogo ümbritseb peen valge kontuurjoon

liitLogo kasutamine värvilisena
Liitlogo kaitstud alaks on logo pind, mille piiridesse
ei tohi midagi lisada ega sealt ära jätta. Vt ka liitlogo
keelatud kasutus.

Liitlogo kasutatakse samal kujul nii valgel kui ka logo
värvidest erineval taustal. Erandjuhul, kui taustavärv
on logoga sama sinine, kasutatakse liitlogo esile
toomiseks peent valget kontuurjoont.

Väikeste mõõtude korral tuleb alati teha eraldi otsuseid, mis arvestavad esituskoha eripära ja trüki- või
pildiesituskvaliteeti ning nendele vastavat eristuvust
ja nähtavust.

Liitlogo värvid on Tallinna lipu sinine (ühtib Eesti lipu
sinisega) ja valge. Sinise toon on Pantone trükivärvi
kataloogi alusel kehtestatud Eesti lipu seadusega,
kuid arvesse tuleb võtta neljavärvi- ja täisvärvitrükil
ning kaetud ja katmata paberile trükkimisel tekkivaid
toonide erinevusi.

Soovituslik lähim võimalik vaste

Linna ja kultuuripealinna liitlogost on versioonid
eesti, inglise ja vene keeles ning lisaks eestikeelsed
versioonid koos tekstiga “TOETAJA” linna logo juures.

Vastavuses EESTI
LIPU SEADUSEGA

LIPU SININE
Kaetud paberil neljavärvitrükk:
C 91 M 43 Y 0 K 0
Kaetud paberil täisvärv:
PANTONE 285 C
Katmata paberil neljavärvitrükk:
C 100 M 30 Y 0 K 0
Katmata paberil täisvärv:
PANTONE 285 U
Ekraanil:
R 41 G 92 B 194
3366CC

Mustvalged liitlogod valgel taustal

Mustvalged liitlogod logo värvidest erineval taustal

Mustvalged liitlogod mustal taustal

Erand: liitlogo ümbritseb peen valge kontuurjoon

liitLogo kasutamine mustvalgena
MUST

Liitlogo mustvalged versioonid on kasutamiseks juhul,
kui tehniliselt ei ole võimalik kasutada logo värvilisena. Mustvalges versioonis asendab sinist must.

Mustvalget liitlogo kasutatakse samal kujul nii valgel
kui ka logo värvidest erineval (hallil) taustal. Juhul kui
taustavärv on must, kasutatakse liitlogo esile toomiseks erandina peent valget kontuurjoont.

Eelmisel lehel toodud üldised reeglid liitlogo kasutamisel keelatud võtete ning suurusotsuste kohta
kehtivad ka mustvalgete versioonide puhul.

Neljavärvitrükk:
C 0 M 0 Y 0 K 100
Kaetud paberil täisvärv:
PANTONE Process Black C
Katmata paberil täisvärv:
PANTONE Process Black U
Ekraanil:
R0 G0 B0
000000

LiitLogo keelatud kasutus
Logo iseloomu ei tohi muuta võõraste kujundite lisamisega, detailide korrutamise, ümberpaigutamise või ärajätmisega.

Logo ei tohi keerata püsti või mis tahes nurga alla. Logo ei tohi
ebaproportsionaalselt suurendada või muul moel deformeerida.

Logole ei tohi lisada varju, halo, 3D või mis tahes muid efekte,
mida ei ole määratletud juhises.

Logo värve ei tohi vahetada teiste toonide vastu ega pöörata
negatiivi. Logo ega selle detaile ei tohi kasutada läbipaistvana.

