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LOGO

Familar logo rauhallisuutta, valoisuutta ja iloa. Vaikeidenkin tilanteiden  
keskellä on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen.

Logoa suositellaan käytettäväksi liukuväreissä, musta ja nega on myös mahdollinen muoto.



LOGON SUOJA-ALUE

Familar logolle on määritelty suoja-alue. Tämä alue määrittää pienimmän mahdollisen
etäisyyden muihin elementteihin ja pinnan reunoihin, joihin tunnusta ollaan sijoittamassa.
Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.



LOGON KÄYTTÖ

PÄIVÄMÄÄRÄ, ESITYKSEN PITÄJÄ

Esityksen otsikko
Esityksen Pitäjä

Lorem ipsum doloris loremi.

Logoa käytetään, jos mahdollista, valkoisella pohjalla. Siten 
sen värit tulevat parhaiten esiin.

Ei värillistä logoa samansävyisen kuvan päällä.

Jos logoa halutaan käyttää kuvan päällä, käytetään 
mieluusti negalogoa. Musta logo on myös mahdollinen.



CMYK c23 m0 y100 k0
PMS 381 päällystetty
PMS 388 päällystämätön
RGB R206 G220 B0

CMYK c50 m0 y100 k0
PMS 376 päällystetty
PMS 2293 päällystämätön
RGB R132 G189 B0

CMYK c65 m0 y100 k0
PMS 369 päällystetty
PMS 369 päällystämätön
RGB R100 G167 B11

CMYK c75 m0 y100 k0
PMS 361 päällystetty
PMS 361 päällystämätön
RGB R67 G176 B42

Päävärit

Lisävärit

CMYK k50
PMS Process Black 50%
RGB R140 G140 B140

CMYK k30
PMS Process Black 30%
RGB R175 G175 B175

CMYK k70
PMS Process Black 70%
RGB R105 G105 B105

CMYK k90
PMS Process Black 90%
RGB R50 G50 B50

VÄRIT

Familarin päävärit ovat neljä  
vihreää. Värejä käytetään aina 
tällä sivulla määriteltyjen  
väriarvojen mukaisesti. Paino- 
materiaaleissa käytetään PMS ja 
CMYK -värejä. RGB -määrityksiä 
käytetään kaikissa sähköisissä 
materiaaleissa. 

Lisäväreinä käytetään harmaan 
eri sävyjä. Tummia harmaita 
tekstissä ja vaaleita harmaita 
voi käyttää esim. tekstilaatikon 
taustavärinä. 

Huom! Tulosteita tai painovedok-
sia ei pidä verrata tämän sivun 
väreihin, vaan Pantone- 
värikarttaan.



VAG ROUNDED STD

ACCULLESTE EVERUNDI 

Urum sit, tovellaut rerum il ma  
quam exces secus entio min est fugaud.  
Is moloratur rerspero berunto dolore, 
conseque porum, quam, sim samus 
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qui con prepratibea quae volori aut id estiunt essiti quis.

TYPOGRAFIA

VAG Rounded Std Bold 90 % K

VAG Rounded Std Bold

VAG Rounded Std Light

VAG Rounded Std Light

VAG Rounded Std Light

VAG Rounded Std Bold Leipis Arial Regular

DIGITAALISET AINEISTOT
 

Otsikkotasot Arial Rounded MT Bod 100 K

Familarin kirjasinperhe on VAG Rounded Std. Sitä käytetään kaikissa painotöissä. Otsikkotasossa käytetetään pääasiassa 
Bold-leikkausta. Leipiksessä käytetään Light-leikkausta.

Sähköisissä sovelluksissa kuten sähköposteissa, PowerPoint-esityksissä sekä sähköisissä lomakkeissa käytettävät 
kirjasimet ovat otsikkotasolla Arial Rounded ja leipiksessä Arial Regular.


