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LOGO
 
Keskellä ovat logon ensisijaiset 
värilliset pysty- ja vaakaversiot 
vaalella taustalla. 
 
Alhaalla ja oikealla ovat esimerkit 
logosta värillisellä taustalla ja 
mustavalkoiset versio tummalla, 
sekä vaalealla taustalla. 
 
 

!  Logon eri pysty- ja vaakaversioita tulee 
käyttää sille varatun alueen puitteissa. 
Jottei esim. ”EAST FINLAND METAL 
GROUP” -teksti jää liian pieneksi, voi 
käyttää versiota ilman sitä.
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LOGON JA 
LIIKEMERKIN 
SUOJA-ALUEET 
 
Logon pysty-, vaaka- ja 
tekstiversioissa suoja-alue 
muodostuu typografian ”E” 
-kirjaimen korkeudesta ja 
leveydestä. 
 
Pelkän liikemerkin suoja-alue
muodostuu 50%:sta sen 
maksimikorkeudesta. 
 
Myös liikemerkin ja EFMG tekstin 
yhdistelmä versiossa suoja-alue 
muodostuu liikemerkin 50%:sta sen 
maksimikorkeudesta.
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CMYK 94, 81, 0, 0 
RGB 36, 48, 181 
#2430b5

VÄRIT
 
EFM Groupin pääväreinä ovat 
vakaa sininen ja sävytetty 
valkoinen. 
 
Lisäväreinä toimivat teräksen 
harmaa ja sävytetty musta.
Korostusvärinä käytetään erottuvaa 
kirkkaan punaista. 
 
 

!  Apuvärejä voi tarvittaessa käyttää 
säätämällä olemassa olevien värien 
värinkylläisyyttä luodakseen eri 
sävyvariaatioita.

CMYK 76, 66, 61, 82 
RGB 27, 27, 27 
#1b1b1b

CMYK 1, 0, 1, 0 
RGB 252, 252, 252 
#fcfcfc

CMYK 29, 15, 13, 0 
RGB 191, 204, 214 
#bfccd6

CMYK 0, 93, 90, 0 
RGB 245, 31, 20 
#f51f14
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TYPOGRAFIA
 
Ensisijaisten fonttien lisenssit ja 
Adobe ohjelmiin aktivointi linkit: 

Proxima Nova lisenssit
myfonts.com/proxima-nova
fonts.adobe.com/proxima-nova
Warnock lisenssit
myfonts.com/warnock/
fonts.adobe.com/warnock

 
Toissijaisten fonttien eli ilmaisten 
versioiden latauslinkit: 
 
Montserrat
fonts.google.com/Montserrat
Cardo
fonts.google.com/Cardo

TYPOGRAFIAN KÄYTTÖ ESIMERKKI:

PROXIMA NOVA EXTRABOLD: OTSIKKO
Proxima Nova Semibold: Ingressit ja nostot 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 
Proxima Nova Bold: välitotsikko 
Warnock Regular: Leipäteksti 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. 

Warnock Bold: Leipätekstin nostot Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit. 

Proxima Nova Black: Korostetut nostot

ENSISIJAINEN TYPOGRAFIA TOISSIJAINEN TYPOGRAFIA

https://www.myfonts.com/fonts/marksimonson/proxima-nova/
https://fonts.adobe.com/fonts/proxima-nova
https://www.myfonts.com/fonts/adobe/warnock/
https://fonts.adobe.com/fonts/warnock#fonts-section
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
https://fonts.google.com/specimen/Cardo
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GRAAFISET 
ELEMENTIT
 
Liikemerkkiä voidaan tarvittaessa 
käyttää graafisena elementtinä 
taustapinnoissa luodakseen lisää 
väriä tai eloa.
 
Liikemerkki toimii sekä tummissa, 
että vaaleissa pinnoissa. Grafiikan 
läpinäkyvyydellä voi säädellä, 
kuinka paljon ”tekstuuria” halutaan 
pintaan tuoda.



1)

2)

3)

JALKAUTUS 
MALLEJA
 
1) Esityspohja

2) Asiakirjamalli

3) Käyntikortti
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