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identiteet
eesti JaZZliit



logo

> kasutatakse eesti keelset ja 
inglise keelset logo

> logol puudub kaitseruum

> kiri “eesti Jazzliit” peab 
vähendamisel säilitama 
loetavuse, kui see ei ole võimalik, 
kasutatakse lihtsustatud 
logoversiooni



lubatud logokasutus

> logo võib pöörata ja paigutada üle 
servade nii, et säiliks loetavus

> negatiivset logo võib kasutada 
valgena ning vastavalt  
materjalile ja võimalustele 
ka värvilisena



keelatud logokasutus

  logo ei tohi 

> pöörata tagurpidi
> paigutada osaliselt serva taha
> kasutada tumedal taustal 

musta versioonina
> muuta mitmevärviliseks



koRpoRatiivväRvid

pantone 
802

CMYk
70/0/100/0

Rgb
50/215/64

valge 

Must
pantone black

CMYk 60/40/40/100

Rgb 0/0/0



kiRJatüüp

dezen pro
light 
Regular
bold

dz
> kirjatüüp on dezen pro

> teksti rõhutamiseks kasutatakse kirja 
negatiivi (valge kiri mustal taustal)



alteRnatiiv kiRJatüüp

Arial Narrow
Regular 
Bold

Ar
> alternatiivina võib kasutada 

arial narrow kirjatüüpi



w
w

w
.j

a
z

z
.e

e

Chairman of the board 
estonian Jazz union 

 peedu@jazz.ee 

 gsM +372 520 4970 

p e e d u  k a s s

visiitkaaRdid

> visiitkaart ja muud korporatiivsed 
materjalid trükitakse katmata 
paberile neoon rohelise tooniga 
pMs 802 u

turundus- ja  
kommunikatsioonijuht
head of Marketing 

 kadri@jazz.ee 

 gsM +372 5650 1556 
eesti Jazzl i it 
estonian Jazz union 
www.jazz.ee

k a d R i  a R M a s 



eesti Jazzl i it 
estonian Jazz union 

www.jazz.ee

dokuMendipõhi

eesti Jazzl i it 
estonian Jazz union 

www.jazz.ee

> ettetrükitud dokumendipõhjal 
kasutatakse värvilist logo

> kontoris trükitaval 
dokumendipõhjal 
kasutatakse 
mustvalget logo



esitlused

      teemA peAlkiri

> suure pealkirjaga esileht ja vaheleht > sisuleht 

teeMa
pealkiRi



ReklaaMväRvid tRükiMateRJalidel

valge 

CMYk 

70/0/35/0
Rgb 61/181/175

CMYk 

0/10/100/0
Rgb 255/221/0

CMYk 

0/100/50/0
Rgb 227/0/79

CMYk 

0/50/100/0
Rgb 243/148/0

CMYk 

100/0/0/0
Rgb 0/158/224



kuJundusvõtted

noveMbeR
02.12 kl 21.00 the swingin’ sisters & band  
 no99 Jazzklubi

03.12 kl 22.00 kirke karja, tanel Ruben & 
 Martin kuusk Rakvere Jazzukohvik

03.12 kl 21.00 peep kallas trio  
 philly Joe’s Jazziklubi

09.12 kl 21.30 sofia Rubina & 
 aimla-kullerkupp bänd  
 endla Jazzklubi

> kuunimedes ja pealkirjades kasutatakse suurt lõigatud kirja

> aja, koha ja esineja kuvamine 
kasutades ringi  

> kasutatakse suurtel pindadel 
ja väiksematel kui kontserte 
on vähem

> aja, koha ja esineja kuvamine   
nimekirjana 

> kasutatakse väiksematel pindadel või 
kui kontsertide hulk on suur

16.21.00
philly Joe’s Jazziklubi

eespere-paal 
kvartett



16.21.00
philly Joe’s Jazziklubi

eespere-paal 
kvartett

27.16.00
kuMu

Ryo kawasaki 
& level 8

foto kasutus plakatitel

noveMbeR
> plakati taustana kasutatakse ühe esineja mustvalget fotot
> fotol oleva artisti mumm on ainsa rõhuasetusena värviline 
> kogu muu info plakatil on mustvalge



plakati / flaieRi näidised

> nii plakatil kui ka flaieril kasutatakse 
korraga ühte värvi. sama kuu plakat ja 
flaier/flaieri külg peavad olema sama 
värviga.

veebRuaR

veebRuaR 20
16
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3.02  kl 21.00 Mairo Marjamaa kvartett 

 no99 Jazzklubi

10.02 kl 21.00  Jazz.ee ja talvejazz esitlevad:  
 equally stupid no99 Jazzklubi

17.02 kl 21.00 susanna aleksandra tribüüt  
 nancy Wilsonile no99 Jazzklubi

17.02 kl 19.00 Jaak lutsoja & kaspar uljas  
 võru Jazziklubi

17.02 kl 21.30 Ryo kawasaki & level 8 

 endla Jazzklubi

18.02 kl 21.00 Jaak lutsoja & kaspar uljas 

 philly Joe’s Jazziklubi

18.02 kl 22.00 susanna aleksandra tribüüt  
 nancy Wilsonile  

 Rakvere Jazzukohvik

21.02 kl 19.00 Mairo Marjamaa kvartett 

 viljandi Jazziklubi

25.02 kl 16.00 Jazz.ee ja talvejazz esitlevad: 
 Ryo kawasaki & level 8 

 kuMu 

9.21.30
no99 Jazzklubi

sofia Rubina &  
aimla-kullerkupp 
bänd7 

/ 5
 €

2.21.00
no99 Jazzklubi

the swingin’  
sisters & band

7 
/ 5

 €

16.21.00
no99 Jazzklubi

argo vals
7 

/ 5
 €

7.21.00
philly Joe’s Jazziklubi

peep kallas
trio 

7 
/ 5

 €

3.

7 
/ 5

 €

21.00
philly Joe’s Jazziklubi

eespere-paal 
kvartett

veebRuaR

20
16

veebRuaR

piletid saadaval gateme.com ja kohapeal



 ® Refleks design & adveRtising


