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10% 100% 10%

Suoja-alue:

Kun käytät logoaihetta, Logon ympärillä on oltava vapaaalue, 
jonka määrittelee RAIMO-logon koko. 

Logo versiosta riippumatta, logon ympärillä tulee olla 
10% vapaa alue RAIMO -logon leveydestä.

Yksittäiset muunnokset voidaan tehdä tapauskohtaisesti, pitäen mielessä että
- brändiviestin    eheys säilyy  ja muokkaukset ei muuta logoa kokonaisuutena. 
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Rekisteröity tavaramerkki ®

Logon on oltava muuttumaton, ja sitä on käytettävä sen alkuperäisessä
muodossaan!
Rekisteröityä tavaramerkkisymbolia ® on käytettävä aina kun
RAIMO-logoa käytetään.
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Web ja multimedia
 
Noudata samoja sääntöjä kuin aiemmin on kuvattu.
Koska on mahdollista animoida tai visuaalisesti muokata logoa multimediassa,
katso logon käyttö edellisessä osassa.

Yksittäiset muunnokset voidaan tehdä tapauskohtaisesti, pitäen mielessä että
- brändiviestin eheys säilyy  ja muokkaukset ei muuta logoa kokonaisuutena. 
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Värit

RAIMO-paletti näkyy oikealla. Katso edellinen
osiot värien käyttöön logossa.

PANTONE 
CMYK         
RGB           

: Hexachrome Green C

: R =63  G =154 G = 71 
: C = 93  M = 0 Y = 100 K = 0 

WHITE

BLACK

PANTONE 
CMYK         
RGB           

: 432  C

: R =8  G =87 G = 92
: C = 0  M = 0 Y = 0 K = 10 

PANTONE  
CMYK         
RGB           

: Cool Gray 2 C

: R =236  G =236 G = 236
: C = 93  M = 0 Y = 100 K = 0 
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Typography

Myriand Pro Bold
Myriand Pro Bold käytetään pääosin otsikoihin
 

Myriand Pro Regular
Myriand Pro Regular  käytetään pääasiassa texteissä. 
Se on kevyt, mutta silti oikein luettavissa ja selkeä. 

Myriand Pro Bold    -käytetään pääosin otsikoihin
Myriand Pro Regular -käytetään pääasiassa texteissä. 
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Ladattavissa: www.spede-idea.com / materiaalipankki
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Peruslogo    - käytetään ensisijaisesti kaikissa materiaaleissa
 



Ladattavissa: www.spede-idea.com / materiaalipankki
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Neliölogo    - käytetään silloin kun logolle varattu tila rajottaa peruslogon käyttöä 
 



Ladattavissa: www.spede-idea.com / materiaalipankki
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Vaakalogo    - käytetään silloin kun logolle varattu tila rajottaa peruslogon käyttöä 
 



Suojavisiiri / spede-idea logo- otsikko   
spedeidea.com - Pat.pend texti
#spedeidea

Ladattavissa: www.spede-idea.com / materiaalipankki
9



Idea-puu gra�ikka

Ladattavissa: www.spede-idea.com / materiaalipankki
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Spede-Idea Oy
yhteistiedot löydät:

 www.spede-idea.com 
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RAIMO-markkinointia ja materiaaleja koskevissa kysymyksissä,
ota rohkeasti yhteyttä milloin tahansa.


