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 KIELIPIPANKKI-tunnus muodostuu logotekstistä ja merkistä

 Logoteksti on muokattu Lato Bold -kirjasimesta

 Logotekstin ja merkin keskinäiset suhteet ovat tarkkaan määrätty, eikä niitä saa muuttaa

 Tunnuksesta on tehty originaalitiedostot CMYK- (eps, pdf, jpeg) ja RGB-väreissä  

(gif, png) sekä mustavalkoinen ja negatiivinen versio (eps, pdf ) 

 CMYK- ja mustavalkotiedostot ovat resoluutioltaan 300 dpi

 RGB-tiedostot ovat resoluutioltaan 72 dpi

HUOM! 
Tunnusta ei saa muokata 
tai tehdä itse. Käytä aina 

originaalitiedostoa.
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Logon ja tunnuksen värit

 KIELIPANKKI-tunnuksessa on käytetty kolmea väriä

CMYK: 0/71/90/0 RGB: 241/101/34 # F16522

CMYK: 79/66/17/3 RGB: 77/90/145   # 4D5A91

CMYK: 58/40/5/0 RGB: 122/144/195   # 7A90C3

 Tunnuksen mustavalkoinen ja negaversio versio on tarkoitettu ainoastaan 

yksiväripainatusta varten (yksiväriset ilmoitukset, monistettavat painotuotteet)
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Tunnuksen suoja-alue

 Tunnus voidaan sijoittaa muiden tunnusten ja elementtien yhteyteen  

riittävän suoja-alueen sisäpuolelle

 Suoja-alue on vähintään 1/4 tunnuksen kokonaiskorkeudesta 

 Minimikorkeus KIELIPANKKI-tunnuksella on 10 mm

10 mm

Muu  
tunnus-  
tai kuva- 
elementti

Muu tunnus- tai kuvaelementti

6/100,2/103,8/10

1/4

1,8/4

1,2/4

suoja-alueen vähimmäiskorkeus ja -leveys
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 KIELIPIPANKKI-tunnuksesta on luotu myös pelkästään suomenkielinen versio 

 Logotekstin ja merkin keskinäiset suhteet ovat tarkkaan määrätty, eikä niitä saa muuttaa

 Tunnuksesta on tehty originaalitiedostot CMYK- (eps, pdf, jpeg) ja RGB-väreissä  

(gif, png) sekä mustavalkoinen ja negatiivinen versio (eps, pdf )  

 CMYK- ja mustavalkotiedostot ovat resoluutioltaan 300 dpi

 RGB-tiedostot ovat resoluutioltaan 72 dpi

HUOM! 
Tunnusta ei saa muokata 
tai tehdä itse. Käytä aina 

originaalitiedostoa.
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KIELIPANKKI-tunnuksen tiedostoversiot

KIELIPANKKI_logo_CMYK_300dpi.eps

KIELIPANKKI_logo_CMYK_300dpi.jpeg

KIELIPANKKI_logo_CMYK_300dpi.pdf

KIELIPANKKI_logo_MV_300dpi.eps

KIELIPANKKI_logo_MV_300dpi.pdf

KIELIPANKKI_logo_MV_300dpi.jpeg

KIELIPANKKI_logo_NEGA_300dpi.eps

KIELIPANKKI_logo_NEGA_300dpi.pdf

KIELIPANKKI_logo_RGB_400px.gif

KIELIPANKKI_logo_RGB_400px.png

KIELIPANKKI_logo_RGB_2000px.gif

KIELIPANKKI_logo_RGB_2000px.png

painotuotteet
1:1 leveys 20 cm  
300 dpi

sähköiset mediat
1:1 leveys 400px ja 2000 px
72 dpi

Suomenkielisen tunnuksen tiedostoversiot

KIELIPANKKI_logo_SU_CMYK_300dpi.eps

KIELIPANKKI_logo_SU_CMYK_300dpi.jpeg

KIELIPANKKI_logo_SU_CMYK_300dpi.pdf

KIELIPANKKI_logo_SU_MV_300dpi.eps

KIELIPANKKI_logo_SU_MV_300dpi.pdf

KIELIPANKKI_logo_SU_MV_300dpi.jpeg

KIELIPANKKI_logo_SU_NEGA_300dpi.eps

KIELIPANKKI_logo_SU_NEGA_300dpi.pdf

KIELIPANKKI_logo_SU_RGB_400px.gif

KIELIPANKKI_logo_SU_RGB_400px.png

KIELIPANKKI_logo_SU_RGB_2000px.gif

KIELIPANKKI_logo_SU_RGB_2000px.png

painotuotteet
1:1 leveys 20 cm  
300 dpi

sähköiset mediat
1:1 leveys 400px ja 2000 px
72 dpi


