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Käesolev stiiliraamat väljendab autori seisukohti 

ning Eesti-Läti programmi korraldusasutus ei ole vastutav edastatud või avaldatud 

teabe kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.



KIHNU TUNNUSMÄRK 
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KIHNU TUNNUSMÄRK TAUSTATA / POSITIIV JA NEGATIIV

Triipkoodi peab alati saama telefoniga lugeda.



TAUSTAGA LOGO POSITIIVIS JA NEGATIIVIS

joon ümberjoon ümber

Kastiga logo kasutada juhul kui all olev kujundus jätab logo loetamatuks.
Võimalusel kasutada ilma kastita logo.

Triipkoodi peab alati saama telefoniga lugeda.



LOGO VÄRV / MUSTRI VÄRVID

LOGO ja MUSTRI PUNANE

C 15 / M 100 / Y 90 / K 10
R 170 / G 6 / B 34
L 42 / A 61 / B 35

MUSTRI ROOSA

C 0 / M 100 / Y 0 / K 0
R 222 / G 0 / 123
L 54 / A 74 / B -5

MUSTRI SININE

C 100 / M 91 / Y 40 / K 45
R 16 / G 24 / B 55
L 13 / A 5 / B -27

MUSTRI ROHELINE

C 85 / M 10 / Y 100 / K 10
R 27 / G 132 / B 49
L 53  / A -50 / B 31

MUSTRI LILLA

C 75 / M 100 / Y 0 / K 0
R 80 / G 28 / B 128

L 31 / 39 / -46

MUSTRI KOLLANE

C 0 / M 0 / Y 100 / K 0
R 255 / G 240 / B 0
L 94 / A -10 / B 84



MUSTER KUJUNDUSTELE

MUSTRI ALL ALATI PUNANE JOON (kaitsev pael kördi all)

mustrit võib korrutada kõrgemaks ja ka madalamaks või laiemaks.



MIINIMUM KASUTUS SUURUS

Kujundaja peab telefoni laadima äpi triipkoodi lugemiseks.
Miinimum suurus on paigas kui telefon loeb välja triipkoodi.
Triipkoodi peab alati saama telefoniga lugeda, ka fotodelt.



KAITSTUD ALA LOGO ÜMBER

Logo kaitsud ala on pool selle kasti suurusest, olenevalt valitud logo suurusest.



KIHNU LOGO ILMA SLOGANITA

Ilma sloganita logo võib kasutada kujundustel, 
mis pole kogu Kihnu saare reklaamiks ehk kohapealsed üritused, reklaamid jne.



KIHNU LOGO ILMA SLOGANITA

PÜHAPÄEVAL

15.10, 12-17.00 
pühapäevane muuseumikohvik

Kihnu filmi programm

Kihnu kohabrändi esitlus

avatud vaba lava muusikutele



ERALDI TRIIPKOOD: KIHNU.EE

Loetavat triipkoodi võib kujundustes kasutada ka eraldi.
Triipkoode võib teha eraldi objektidele.

Alati kas valge või punase värviga.
Triipkood peab alati olema skännitav.

NB! Punane ja valge triipkood on erinevad ehk valgega peab võtma valge triipkoodi!



SLOGANIT KASUTAKSE AINULT LOGO TERVIKLAHEDUSENA

Sloganit ei kasutada kujundustes eraldi.
Kasutatakse ainult saare logo terviklahendusena.

SLOGANI VALE KASUTUS



ERINEVATES KOHTADES JA KEELTES   

Sellistel puhkude, peab alati olema lisatud õige triipkood, 
mis veeb õigele veebilehele või infole.



KASUTUSVÕIMALUS OBJEKTIDELE

PÜHAPÄEVAL

15.10, 12-17.00 
muuseumikohvik

Kihnu filmi programm

Kihnu kohabrändi esitlus

vaba lava muusikutele

PÜHAPÄEVAL

15.10, 12-17.00 
muuseumikohvik

Kihnu filmi programm

Kihnu kohabrändi esitlus

vaba lava muusikutele



LOGO JA MUSTRI ASUKOHT KUJUNDUSTEL
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Logo asubkeskmisel joonel üleval või keskel. Fotol vastavalt kujunduse vajadustele.
Kujunduse pigem üleval kui all.

Muster asub alati all ääres ja lõpeb punase joonega mustri all.

VALE KASUTUS!!!



KIRJASTIILI SOOVITUSED

Kujundustes ei tohiks kasutada logos olevaid kirjastiile 
(KIHNU ja aarete saar) ja muid ilufonte.

Samuti peab hoiduma käsikirjalistest fontidest nagu “aarete saar”.

Võib kasutada nii sanseriif- kui seriif fonte, 
vastavalt loetavusele ja valitud teemadele ja taustale.

Logol tuleb lasta domineerida.



KUJUNDUSNÄITEID

K ÄSITÖÖPÄ EVAD

ÜRITUSE PEALKIRI
Kihnu muuseumis
26.novemril kell 12

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Aenean commodo rhoncus 
est, in gravida metus auctor id. 
Suspendisse potenti. Quisque 
gravida diam sed lacus con-
vallis pharetra efficitur nec 
ex. Etiam ac fermentum lacus. 
Fusce ultricies molestie dolor, 
sit amet convallis tellus rhoncus 
ac. Mauris nec interdum dui, 
volutpat elementum enim. Sed 
laoreet pharetra ornare. Viva-
mus nec pellentesque justo.



KUJUNDUSNÄITEID

MEREPÄEVAD
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
p i s c i n g e l i t .  Ae n e a n 
commodo rhoncus est, 
in gravida metus auctor 
id. Suspendisse potenti. 
Quisque gravida diam 
sed lacus convallis phare-
tra efficitur nec ex. Etiam 
ac fermentum lacus. 




