
 
 

UNISON COFFEE - GRAAFINEN OHJEISTUS



 
 

Me Unison Coffeella tarjoamme sinulle 
huippulaadukasta, eettisesti tuotettua ja herkullista 

kahvia.  Kaikki meidän kahvimme paahdetaan 
Joensuussa sijaitsevassa paahtimossamme 

huolellisesti käsityönä. Kahvin lyhyt kierto paahtimolta 
sinun kuppiisi tarkoittaa, että meiltä saat aina tuoretta, 

höyryävän hyvää kahvia.
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Unison Coffeen:n värimaailmassa käytetään raikkaita 
ja hallittuja värejä, joilla viestitään luotettavuutta ja 

asiantuntemusta.

Sivulla on esitettynä päävärit, joita käytetään kaikissa 
painotuotteissa, videoissa sekä www-julkaisuissa.

VIHREÄ

TUMMAN HARMAA

MUSTA
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VALKOINEN

PANTONE 368 C 
CMYK 62.0.100.0 
RGB 135,180,61 
#87b43d

PANTONE BLACK C 
CMYK 0.0.0.94 
RGB 52,52,51 
#343433

PANTONE NEUTRAL BLACK C 
CMYK 0.0.0.100 
RGB 0,0,0 
#000

PANTONE 663 C 
CMYK 0.0.0.0 
RGB 255,255,255 
#fff

VÄRIT



Unison Coffeen ensisijainen fontti on Myriad PRO, jota 
käytetään kaikissa painotuotteissa ja videoissa. 

Pääotsikoinnit tehdään aina Phosplate SOLID fontilla.

WWW-sivuilla voidaan käyttää myös Raleway 
fonttia leipätekstissä ja otsikoissa koristellumpaa 

Lobsterfonttia. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam finibus 
urna sed eleifend maximus. Aenean vitae lobortis mauris. Fusce 
tristique nisl et semper fringilla. Sed vitae orci nec nibh pharetra 
tempus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nam finibus urna sed eleifend maximus. Aenean vitae 
lobortis mauris. Fusce tristique nisl et semper fringilla. 
Sed vitae orci nec nibh pharetra tempus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam 
finibus urna sed eleifend maximus. Aenean vitae lobortis 
mauris. Fusce tristique nisl et semper fringilla. Sed vitae orci 
nec nibh pharetra tempus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam finibus urna 
sed eleifend maximus. Aenean vitae lobortis mauris. Fusce tristique nisl et 
semper fringilla. Sed vitae orci nec nibh pharetra tempus.

Myriad PRO regular

Phosplate SOLID

Raleway regular

Lobster

TYPOGRAFIA



Tunnuksen ympärille tulee aina jättää riittävä suoja-
alue. Tunnus eisaa koskaan olla liian lähellä tekstiä, 

kuvia tai grafiikkaa.

Suoja-alueen koon määrää elementin koko. Katso 
esimerkki:

Tunnusta ei saa käyttää ilman elementtiä,eikä 
elementtiä yksistään lukuunottamatta vesileimoja tai 

www-sivun faviconia. 

Tunnusta ei saa skaalata niin että korkeuden ja 
leveyden suhde muuttuu.

3

 
 

Suoja-alue

Suoja-alue

Suoja-alue on logon elementin korkeus, johon ei saa 
laittaa tekstiä tai grafiikkaa. Logoa voidaan käyttää kuvan 
päällä sillä edellytyksellä että logo näkyy selkeästi.

LOGO



Unison Coffee nimen käyttö:

Tummalla pohjalla Unison valkoisella ja Coffee sana 
aina vihreällä.

Valkoisella pohjalla Unison aina mustalla ja Coffee 
vihreällä

4

Tummalla pohjalla

Vaalealla pohjalla

NIMI

UNISON COFFEE

UNISON COFFEE



Painotuotteissa kuvat aina mahdollisimman korkealla 
resoluutiolla. Kuvina käytetään raikkaita, lämpimiä ja 

tuoreutta kuvastavia kuvia.  

WWW-sivuilla kuvat optimoituina niin ettei 
lautausnopeus koskaan kärsi.

Tarvittaessa lisätietoa antaa Mainostoimisto 
Ideaomena
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Kun kaipaat korkealaatuista kahvihetkeä jossa kaikki 
asiat ovat kohdallaan, valitse silloin Unison Coffee. 

Olemme tuore ammattitaitoinen itäsuomalainen yritys, 
jolta saat kokonaisvaltaiset kahvituspalvelut työpaikoille 
joko automaatilla tai ilman. Tarjoamme tietysti myös itse 

paahtamaamme herkullista Unison Coffee -kahvia niin 
kodin, kuin työpaikankin herkullisiin kahvihetkiin.

MUUTA




