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Graphical Guidelines

These are Vesivek Oy’s graphical guidelines. All materials are meant to be used as a tool for
internal and external communications. These guidelines introduce, with instructions and clear
examples, the key principles in the Vesivek brand’s visual identity, graphical elements, and use of
typography.
By following these guidelines, we can ensure that all of Vesivek’s materials are in line with each
other and the brand.
The materials presented in these guidelines can be downloaded at:
https://www.vesivek.fi/mediapankki/
If you have any questions, please contact the marketing department so that we can help you.
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Values

Attitude
> We act immediately
> We communicate in a positive manner
> We work to constantly improve ourselves

Together
> We are happy to help
> We work towards the common good
> We are loyal

Results
> We provide high-quality services everywhere
> We operate safely and responsibly
> We succeed together

These values are visible and in effect in all of our company’s operations and communications. By following these graphical guidelines, we present ourselves to the world in the
way we want to be seen and in line with our company values.
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Emblem
1.1 Company emblem

Our emblem is the cornerstone of our visual
identity. It is the result of careful design
work, and neither its shape nor dimensions
shall be changed. The emblem shall
always be used as a whole.
Our emblem represents our line of work:
roof materials and roofing. Our emblem
is original, and it conveys a message of
trustworthiness and quality.
Download the files at:
https://www.vesivek.fi/mediapankki/
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Emblem
1.2 Protected blank space around the emblem

Always make sure to leave enough space
around the emblem. The protection area
ensures that there are no distractions near
the emblem and that the emblem is as
visible as it should be.
1X
0,5X

1X
0,5X
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Emblem
1.3 Emblem and slogan

Our mission is to surprise our customers on
four fronts: service, efficiency, quality, and
cleanliness. You’ll love staying under our
roof.
Our slogan encompasses our values and
work quality. It should be used with the
emblem whenever possible.
If necessary, the slogan can be smaller
or larger in size compared to the logo.
Download the files at:
https://www.vesivek.fi/mediapankki/
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Emblem
1.4 Emblem use

On this page, you can see the acceptable
versions of the Vesivek emblem. These are
the ones you may use. Use the first emblem
with colors whenever possible.
Avoid placing the emblem on top of pictures. If the emblem needs to be scaled,
dimensions and colors must remain
as they originally were and as defined
in this document. Make sure that the
emblem stands out by ensuring that
there is enough of a contrast to the
background.
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Color Designations

In Vesivek’s communications, the primary
colors, green and blue, shall be the same
colors used in the emblem. When something needs to be highlighted or an added
effect is needed, we use orange as our
signal color.

Pääväri

Vihreä
C80, Y100
R51, G160, B44
PMS 361 C
HEX #13a538

Toinen pääväri

Sininen
C100, M45
R10, G88, B165
PMS 3005 C
HEX #006fb9

Huomioväri
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Oranssi
M75, Y100
R255, G64, B0
PMS 1665 C
HEX #ff4000
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Typography
3.1 Our primary font is Roboto

Our typography gives us poise and the right
tone for our messages. This helps us get
noticed, and our message carries weight.
Roboto is a clean font, but on a closer
look it still has a its own specific look and
character.

Roboto Rergular

Roboto Italic

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

Roboto Bold

Roboto Bold Italic

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

Roboto Black

Roboto Black Italic

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

Always use Roboto if possible.
It should be used, for example, in:
- brochures
- announcements and ads
- (news)papers
- car tapings
- displays
- direct marketing
Roboto is available for free at:
https://fonts.google.com/
specimen/Roboto
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Typography
3.2 Internal and digital communications

On this page, you will find our typographical
guidelines for internal and digital communications. Arial should be used when using
MS Office software.
Use it, for example, in:

Arial Regular

Arial Italic

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

Arial Bold

Arial Bold Italic

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

- all Word documents
- PowerPoint presentations
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Typography
3.3 Other uses

In long texts, for example, in customer
magazines and so forth, you may use the
Rasa font to make the text more pleasant
to read.
You can also use Rasa if you need to give
the text a more dignified look. It is a
traditional yet modern font.

Rasa Regular
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

Rasa Bold
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890
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Visual Elements
4.1 Slogans

New logos have been created for our casual
slogans that talk about roofs and gutters: a
plain version, which should be used primarily, and a more humoristic version.

Plain

Download these files at:
https://www.vesivek.fi/mediapankki/

Humoristic
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Visual Elements
4.2 Tinted Vesivek roof profiles

Tinted roof profile pictures shall use Vesivek’s green (roof) and blue (gutters) colors.

Green

Download the files at:
https://www.vesivek.fi/mediapankki/

Blue
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Visual Elements
4.3 Graphical shapes

Here you can see the reoccurring graphical
elements in Vesivek’s communications. The
shapes tell a story of our line of work.
Download the files at:
https://www.vesivek.fi/mediapankki/
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Pictures and Imagery
All imagery should represent Vesivek’s values:
positivity, being a trailblazer, efficiency, safety, and
being easily approachable. Pay extra attention to
the following details:
Pictures of people always draw more attention
and represent the company culture better than
“cold” product pictures. People should have a
positive expression and look. Humor, when in
good taste, fits the Vesivek brand.
A picture is worth a thousand words, so it
is always good to give space and attention
to pictures. Aim to use one large picture
instead of several small ones.
Always try to use authentic-looking work
pictures, with workers “in action.” Avoid
using stock images.
Workers should be wearing company
clothing, and the clothes and overall
look should be clean and one that says
that we are reliable and trustworthy.
Always pay attention to workplace
safety, so workers should wear their
helmets, ear protection, and so on.
Make sure that the site looks clean
and there are no trash piles in the
picture.
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Forms
6.1 Business cards, corporation

Vesivek business cards present your
information in the personalized manner
shown here.

Meidän katon alla on hyvä olla.

Etunimi Sukunimi
Titteli suomeksi
Titteli enkku

+ 358 40 123 4567
etunimi.sukunimi@vesivek.fi
Vesivek-konserni
Osoite
www.vesivek.fi
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Forms
6.2 Business cards, sales personnel

Vesivek business cards present your information in the personalized manner shown
here. The picture of the sales person on
the card reminds clients and partners
of the person who helped them. Please
make sure that your picture is current and
presentable.

www.vesivek.fi

Etunimi Sukunimi
Titteli 1
Titteli 2

040 123 4567
etunimi.sukunimi@vesivek.fi
Toimipiste
Osoite
Meidän katon alla on hyvä olla.
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Forms
6.3 Envelope, C5 horizontal
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Forms
6.4 Word document templates

Make sure to use our up-to-date templates
both in internal and external communications.
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Forms
6.5 Bulletin templates

www.vesivek.fi
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Forms
6.6 PowerPoint templates

Make sure to use our up-to-date templates
both in internal and external communications.
In PowerPoint presentations, be sure to
only use high quality pictures that are
large enough on the slides. Do not flood
the slides with text to ensure that your
information is easy to take in for the
viewer or listener.
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Announcements and
ads
7.1 Seasonal ads for roof work
PAIKALLISET
POJAT!

Four times a year with season-specific
emphases.
Use short and witty headlines, which
should be accompanied by a high-quality
picture that meets our brand’s standards,
as defined in this document.
Keep the texts as short as possible and
make sure that contact information is
easy to find on the ad.

PAIKALLISET
POJAT!

Turvallisin
valinta

…kevät, kesä,
sy...SADE!

Yli 97 % suosittelee
kattoremonttiamme!

Sateet tulee varmasti.
Suojaako katto?
Vielä ehdit varmistaa
katon kunnon.

Asiakastyytyväisyystutkimus 12/2017

• Turvallinen
telineasennus

• Varaa maksuton
kuntoarvio nyt!
• Säältä suojaan
1 päivässä
• Tuotteet suoraan
tehtaalta ilman
välikäsiä

• Oma tehdas,
ei välikäsiä
• Nyt entistä
kattavampi
palvelu:
Vesivek ja
Hämeen
Laaturemontti
yhdistyivät!

Soita heti
03 3390 0401
vesivek.ﬁ
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Soita heti

03 3390 0401
Meidän katon alla on hyvä olla.

vesivek.fi

Meidän katon alla on hyvä olla.
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Announcements and
ads
7.2 Seasonal ads for gutter work

Use short and witty headlines, which
should be accompanied by a high-quality
picture that meets our brand’s standards,
as defined in this document.
Keep the texts as short as possible and
make sure that contact information is
easy to find on the ad.

PAIKALLISET
POJAT!

PAIKALLISET
POJAT!

Four times a year with season-specific
emphases.

Kaikki pitää:

rännit ja aikataulut
Toimitustakuu:
rahat takaisin, jos
asennuksemme
myöhästyy!
Kysy lisää.

Isäntäkin relaa,

kun rännit pelaa
Valuvatko sadevedet kotisi perustuksiin?
Varaa maksuton kuntoarvio!
• Arvo-kouru ei ruostu eikä raidoitu
• Tehdään paikanpäällä mittatilaustyönä
• 5 vuoden asennustakuu

Nyt entistä
kattavampi
palvelu:
Vesivek ja
Hämeen
Laaturemontti
yhdistyivät!

Soita heti
03 3390 0312
vesivek.ﬁ
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Soita heti

03 3390 0312
Meidän katon alla on hyvä olla.

vesivek.fi

Meidän katon alla on hyvä olla.
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Announcements and
ads
7.3 General purpose ads

PAIKALLISET
POJAT!

Meidän katon alla on hyvä olla.
Hämeen Laaturemontti ja Vesivek palvelevat nyt yhden nimen alla. Se tarkoittaa, että saat kaiken
– katot, sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet – samasta osoitteesta. Huippuunsa hiotun
toimintamallimme ansiosta kaikki hoituu alusta loppuun saumattomasti. Katso lisää: vesivek.fi
Turvallinen

Vaivaton

Nopea ja täsmällinen

• 25 000 kattoremonttia ja
yli 200 000 ränni- tai
kattoturvatuoteasennusta.
• Kotimainen toimija ja yksi selkeä
vastuutaho kaikissa tilanteissa.
• Edelläkävijä asennustoiminnassa:
huippuluokan työturvallisuus ja
lopputulos.

• Kaikki tuotekehityksestä
asennukseen ja pihan loppusiivoukseen samasta osoitteesta.
• Kattavan palvelun kruununa omat
paikalliset asentajat ja valtakunnallinen toimipaikkaverkosto.

• Täsmälliset toimitukset –
teemme sen minkä lupaamme.
• Ripeät asennukset tarkan etukäteissuunnittelun ja työtehtävien
roolituksen ansiosta.
• Riittävillä resursseilla yhtäjaksoinen toteutus ja omalta tehtaalta
toimitukset ilman välikäsiä.

PAIKALLISET
POJAT!

Meidän katon alla
on hyvä olla.
Hämeen Laaturemontti ja Vesivek palvelevat nyt yhden
nimen alla. Se tarkoittaa, että saat kaiken – katot, sadevesi
järjestelmät ja kattoturvatuotteet – samasta osoitteesta!
• Yli 97 % suosittelee kattoremonttiamme
Asiakastyytyväisyystutkimus 12/2017

• Tuotteet omalta tehtaalta, ei välikäsiä
• Kattoremonteissa turvallinen
telineasennus

• Säältä suojaan 1 päivässä,
kokonaan valmista jopa 2 päivässä
• Ränniremonteissa toimitustakuu:
rahat takaisin, jos toimitus myöhästyy
• Asentajina omat paikalliset pojat

Puh. 019 211 3800 • vesivek.fi

Puh. 019 211 3800 • vesivek.fi

Turvallinen ja vastuullinen
kumppanisi kattoasioissa
Taloyhtiön katto- ja ränniremontin toteuttajaksi kannattaa valita luotettava ja
kokenut kumppani. Vesivekillä on yli 25 vuoden ja 25 000 kattoremontin kokemus,
ränni- ja kattoturva-asennuksia olemme tehneet yli 200 000.

Paikalliset pojat rakentavat uuden katon säältä suojaan 1 päivässä!
• Ainoa 100 % kotimainen toimitusketju • Sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu
• Tuotteet suoraan omalta tehtaalta • Markkinoiden ainoa ruostumaton ja raidaton Arvo-kouru
• Koneellinen, telineiltä tehtävä asennus takaa turvallisuuden ja tehokkuuden

• Telineasennus maksimoi turvallisuuden
Telineet tuovat turvaa sekä asentajille että asukkaille,
joten voit taloyhtiön vastuuhenkilönä olla rauhallisin mielin.

• Koko tuotanto- ja palveluketju omissa käsissä
Emme ole riippuvaisia alihankkijoista, mikä takaa täsmällisen ja laadukkaan
lopputuloksen. Vastuu on aina yksissä käsissä, myös reklamaatiotilanteissa.

• Yhtäjaksoinen toteutus
Toteutamme urakan aina yhtäjaksoisesti.
Olemme 100%:sti aikataulussa taloyhtiöiden remonteissa.

PYYDÄ KUNTOARVIO,
SOITA 019 211 3800

Hämeen Laaturemontti ja Vesivek
yhdistyivät saman nimen alle.
Nyt saat kaiken katolle yhdestä Kattoluurista.

www.vesivek.fi
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www.vesivek.fi / Kattoluuri 02 3619 7961
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Brochures

ME OLEMME VESIVEK

Tehtävämme

ME OLEMME VESIVEK

”

Meidän katon alla on hyvä olla

Tehtävämme on yllättää
asiakkaamme neljän
suoralla: palvelulla,
tehokkuudella, laadulla
ja siisteydellä. Teemme
kattoja, joiden alla on
hyvä olla.
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Asiakas
PAIKALLISET
POJAT!
Osoite

Edustaja

AINEN

TO

1. Putomissuojaussuunnitelma
OK

Kohde tehdään valjailla

Kulkutiet merkitty

Kiitos, kun suosit suomalaista takuutyötä.

Muutetaan, toteutetaan ao. tavalla

Henkilönostin
Kohde tehdään valjailla
2. Kohteesta on otettu putoamissuojauksen suunnittelun
kannalta tarvittavat valokuvat (räystäs, piha, yleiskuva)

OK

Muutettiin, toteuttiin ao. tavalla

Henkilönostin

Kohde tehtävä valjailla

2. Putoamissuojaus

Tehtävämme on parantaa

Kyllä

Meidän katon
Edustajan kuittaus

Työnjohtajan kuittaus

Vesivek-kattoremonteilla.
Haluamme yllättää asiakkaat
alla
on hyvä
olla. laadulla ja
palvelulla,
tehokkuudella,
siisteydellä.

Vesivek Hämeenlinna
Asentajantie 12, 13500 Hämeenlinna
Vesivek Joensuu
Lylykoskentie 22, 80130 Joensuu
Vesivek Jyväskylä
Heinämäentie 8, 40250 Jyväskylä
Vesivek Kerava
Sementtikuja 3, 04260 Kerava
Vesivek Kokkola
Lekatie 8 c, 67800 Kokkola
Vesivek Kuopio
Takojantie 5, 70900 Toivala
Vesivek Lahti
Harkkotie 2, 15560 Nastola
Vesivek Lohja
Sauvonrinne 4, 08500 Lohja

Henkilönostimen pystytystarkastuspöytäkirja

Ota yhteyttä 019 425 2235

Vaihdetie 6, 60120 Seinäjoki

Nostokoukku kiinni ja varmuussokat paikoillaan

Asennukseen valmistautuminen
Sadevesijärjestelmän hoito

Remonttiin valmistautuminen
Katon hoitaminen

Siksi voimmekin ylpeinä sanoa, että Vesivek-katon alla on hyvä olla.

OK

Muutetaan
Toteutetaan ao. tavalla

Kaide
Telineet
Valjaat

Tehtävämme on parantaa
asiakkaidemme elämänlaatua
Vesivek-kattoremonteilla.
Haluamme yllättää asiakkaat
palvelulla, tehokkuudella, laadulla ja
siisteydellä.

Tukijalat levitetty riittävästi
Ei haitallisia öljyvuotoja
Nostin silmämääräisesti kunnossa

Työnjohtaja

Ylläolevien kohtien täytyy olla kunnossa ennen nostimen
ottamista työkäyttöön.

Tarkastaja
Pvm.

nimi

nimi

Pvm.

nimi

Pvm.

Olen saanut perehdytyksen työmaan riski- ja vaarapaikkoihin.

nimi

nimi

nimi

Asennusvastaava / yksikönpäällikkö
nimi

nimi

nimi

nimi

Joka neljäs asiakkaistamme
tulee suosittelun kautta.
Suosittelisitko
sinä meitä
nimi
tuttavallesi?

Joka neljäs asiakkaistamme
tulee suosittelun kautta.
Suosittelisitko sinä meitä
tuttavallesi?

Meidän katon alla on hyvä olla.

nimi

Kattoluuri 019 425 2235 · www.vesivek.fi
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Kiitos, kun suosit suomalaista takuutyötä.

Olemme kotimainen alan johtava palveluyritys, joka toimittaa katot tarvikkeineen asennettuna suoraan omalta tehtaalta. Vesivekin asiakastyytyväisyys on erittäin korkea, oman
toimitusketjun, kattavien takuiden sekä nopean ja vaivattoman palvelun ansiosta.

Onnistunut
kattoremontti

Olen varmistanut, että jokaiselle tiimin jäsenellä on
tarvittavat suojavarusteet käytössä (turvakengät, kypärä,
kuulosuojaimet, viiltohanskat ja suojalasit, valjasliivit).

Hätä-seis painikkeet toimii

Silmukkatie 15, 65100 Vaasa

Asennusvastaava / yksikönpäällikkö

Onnistunut
ränniremontti

Olen saanut perehdytyksen työmaan riski- ja vaarapaikkoihin.

ottamista
Vesivek työkäyttöön.
Seinäjoki

Vesivek Turku
Vakiotie 9, 21420 Lieto

ssä
äivä
an p n!
suojari vuode
ä
lt
Sää ympä
–

Olen perehdyttänyt kaikki tiimini ja viimeistelyryhmän
jäsenet työmaasuunnitelmaan ja työmaan riski- ja
vaarapaikkoihin.

Tukijalkojen alapuolisen maan kantavuus riittävä

Olen perehdyttänyt kaikki tiimini ja viimeistelyryhmän
jäsenet työmaasuunnitelmaan ja työmaan riski- ja
vaarapaikkoihin.

Tukijalkojen
alapuolisen maan kantavuus riittävä
Vesivek
Mikkeli
Jälleenmyyjämme:
Ratatie
10, 50600 Mikkeli
Nostokoukku
kiinni ja varmuussokat
Olen varmistanut, että jokaiselle tiimin jäsenellä on
HTM-Kourupaikoillaan
Ky
tarvittavat suojavarusteet käytössä (turvakengät, kypärä,
Vesivek Nurmijärvi
Raivaajantie 16, 80100 Joensuu
Hätä-seis
kuulosuojaimet, viiltohanskat ja suojalasit, valjasliivit).
Ilveskuja
8, 01900painikkeet
Nurmijärvi toimii
KaikenKattava Oy
Vesivek
Oulu levitetty riittävästiKettukalliontie 11, 87100 Kajaani
Tukijalat
Merisarantie 5, 90440 Kempele
Ei haitallisia öljyvuotoja Lappeen Peltisepät Oy
Vesivek Pirkkala
Lentokentäntie 52, 53600 Lappeenranta
Jasperintie
273,
33960 Pirkkala kunnossa
Nostin
silmämääräisesti
PS-Kouru Oy
Työnjohtaja
Pvm.
Vesivek Pori
Saumaajantie 5 d, 96910 Rovaniemi
Hyveläntiekohtien
20, 28200
Pori olla kunnossa ennen nostimen
Ylläolevien
täytyy

Tarkastaja
Vesivek Vaasa

*

Perehdytystodistus

Auton rek. nro.

Perehdytystodistus

Nostimen rek. nro.

Muutetaan
Toteutetaan ao. tavalla

Työnjohtajan kuittaus

Nosturin ja henkilönostimen pystytystarkastuspöytäkirja

vesivek.fi

OK

Nousutorni
Nousutorni
Olemme kotimainen alan johtava palveluyritys, joka toimittaa katot tarvikkeineen asenAsennuksella tarvitaan henkilönostin
Telineet
nettuna suoraan omalta tehtaalta. Vesivekin asiakastyytyväisyys on erittäin
korkea, oman
toimitusketjun, kattavien takuiden sekä nopean ja vaivattoman palvelun
ansiosta.
Kulkutiet
merkitty
2. Putomissuojaussuunnitelma
Henkilönostin
Siksi voimmekin ylpeinä sanoa, että Vesivek-katon alla on hyvä olla.
Kaide

3. Kohteesta on otettu putoamissuojauksen
suunnittelunelämänlaatua
asiakkaidemme
kannalta tarvittavat valokuvat (räystäs, piha, yleiskuva)

Valjaat

Edustajan kuittaus

1. Kulkutiesuunnitelma

in!

Telineet

2. Kohde toteutettiin

Kyllä

Työnjohtaja täyttää:

1. Kulkutiesuunnitelma

Asennuksella tarvitaan henkilönostin

e

Valits

ali
in, v

ne
koke

PAIKALLISET
POJAT!

v
estä
tse k
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Myyntiedustaja täyttää:

1. Putomissuojaussuunnitelma

/

Vesivek Oy toimii päätoteuttajana tällä työmaalla ja vastaa työmaan
turvallisuudesta. Tämä asiakirja toimii myös tilaajan turvallisuusasiakirjana
(VNA 2009/205 ja VNA 702/2006)

Vesivek Oy toimii päätoteuttajana tällä työmaalla ja vastaa työmaan
turvallisuudesta. Tämä asiakirja toimii myös tilaajan turvallisuusasiakirjana
(VNA 2009/205 ja VNA 702/2006)

Työnjohtaja täyttää:

*

Pvm.

Kattosaneeraustyömaan turvallisuussuunnitelma
ja nosturin pystytystarkastuspöytäkirja

Sadevesijärjestelmä- ja kattoturva-asennustyömaan
turvallisuussuunnitelma ja henkilönostimen tarkastuspöytäkirja

Myyntiedustaja täyttää:

*

ITUSKETJU
IM

ITUSKETJU
IM

20

TO

/

AINEN

Pvm.

OM A J
0%
A
10

Edustaja

OM A J
0%
A
10

*

Osoite

T IM
KO

Asiakas
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Kattoluuri 019 425 2235 · www.vesivek.fi

Meidän katon alla on hyvä olla.
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Outdoor advertising

Campaign-specific ads

PAIKALLISET
POJAT!

The main focus in outdoor advertising
should be clarity so that the message gets
enough attention. Do not use small fonts or
long sentences.

Syksyn
sateet
tulee

In campaign-specific ads, use tactical
and topical stimuli to draw people’s
attention. If the ad is meant to be used
for a long time, use general level brand
advertising.

Varmista kattosi kunto!

Long-term ads

Meidän katon alla
on hyvä olla.
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PAIKALLISET
POJAT!

Isäntäkin relaa,

kun rännit pelaa

Varaa maksuton kuntoarvio!

10

Banner ads
In banners, the message should be simple
and eye-catching so that viewers understand it quickly.
Use fresh, strong colors and a topical
stimulus. Make sure that the call to action
stands out.

27

11

Vechiles

Vehicles are an excellent and, at best, a
high-visibility site for advertising, so vehicle
ads should be designed carefully. Use the
brand’s designated visual elements. Furthermore, human characters (in line with
these guidelines) are a good way to catch
people’s attention. Aim for simplicity and
clarity to avoid an uneven or “all-overthe-place” outcome.
The vehicle should show the field of
work and contact information, so the
web address and possibly a phone
number should be clearly visible.

Soita Kattoluuriin

Soita Kattoluuriin
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Example of working clothes, construction

Working clothes

The company’s employees, both in sales
and construction, represent the brand when
working in the customer interface. Therefore, it is important that their work attire
is uniform, in line with the company’s
identity, presentable, and clean.
Clothing should have the company name
on it, but it should be included stylishly
so that the company clothing does not
become too much like an advertisement and too “in your face.”

Miesten Pusero
1H162-456-240
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TU 060417

Example of working clothes, sales representative

13

Trade Shows
The existing, made-for-purpose, modular stand/department shall be used at trade shows. Its regular
size is 4x6 meters, but it can be modified into the 9
variations shown here. The package contains further information on how to assemble each model.
Carpets for the department shall be ordered
from the event organizer according to the size of
the department. The color shall be anthracite
gray, which is included in the standard colors
available.
The exhibition department includes a T-addition, which comes with 2 TV screens. The
T-addition is a sort of a backroom. Backroom
furniture includes round “bar tables” for both
backrooms and two stools for both tables.
At the front of the department, 1–2 promotional tables shall be used as raffle tables,
depending on the size of the department.
A triangle-shaped floor version of a
raffle box is included in the trade show
equipment.
Roll-ups or other advertisement surfaces are usually unnecessary. The
department is colorful in itself, and
with proper lighting it draws people’s
attention.

4x6U

4 x 6 left L

3 x 6 right L

8

4 x 6 right L

3x6U

3 x 6 left L

Remember to rent the following
items from the event organizer:
- Carpet/rug (anthracite gray)
- Round bar tables, 1–2 units
- Bar stools, 2–4 units
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Shopping bag

Handout Items

Handout items for trade shows, stands, and
customer meetings include, for example:
shopping bags, matchboxes, pens, coffee
packages, and so on.
These products should have on them the
company logo, and for example the web
address, but they should be included
tastefully. An appealing and inviting
look is more important than making
the items ad-like so that consumers
actually use these products.

Matchboxes
Pen

The city pattern/design shown here
can be used as a visual element on
handout items. You can download
the design at:
https://www.vesivek.fi/mediapankki/
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www.vesivek.fi

www.vesivek.fi

Coffee packages

