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Graafinen ilme ja logo-ohjeistus v1.5
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Logo

Herkkumaa-logo muodostuu liikemerkistä ja tekstilogosta. Logosta on sekä pysty- että vaa-
kaversio. Logon kokoa skaalattaessa mittasuhteiden tulee säilyä alkuperäisinä. Suositeltavaa 
on, että logoa käytetään aina alkuperäisestä tiedostosta. 
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Logon esiintymismuodot

Logon pystyversiossa liikemerkki on keskitetty tekstilogon yläpuolelle ja pakkauksissa logolla on 
vihreä taustaelementti. Vaakaversiossa liikemerkki on tasattu tekstilogon vasemmalle puolelle. 
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Logon rakenne ja mittasuhteet

Logo rakentuu liikemerkistä ja Herkkumaa-tekstilogosta. Molempia elementtejä ympäröi vihreä lin-
ja. Elementit ovat suhteessa toisiinsa erilailla kun kyse on peruspystymuodosta ja vaakamuodosta. 
Pystymuodossa liikemerkki on suhteessa tekstilogoon suuremmassa koossa kuin vaakamuodossa.

Suhteet on määritelty molempiin omalla tavallaan elementtien välisistä suhteista. Mikäli määritel-
lyistä suhteista poiketaan niin silloin liikemerkin ja logon käyttötapa on väärä. Elementtien tulisi 
aina esiintyä logossa niille määritellyissä suhteissa.

Logon rakenne ja mittasuhteet - perusversio pysty
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Logon rakenne ja mittasuhteet

Logo rakentuu liikemerkistä ja Herkkumaa-tekstilogosta. Molempia elementtejä ympäröi vihreä 
linja. Elementit ovat suhteessa toisiinsa erilailla kun kyse on peruspystymuodosta ja vaakamuodosta. 
Pystymuodossa liikemerkki on suhteessa tekstilogoon suuremmassa koossa kuin vaakamuodossa.

Suhteet on määritelty molempiin omalla tavallaan elementtien välisistä suhteista. Mikäli määritellyistä 
suhteista poiketaan niin silloin liikemerkin ja logon käyttötapa on väärä. Elementtien tulisi aina esiintyä 
logossa niille määritellyissä suhteissa.

Logon rakenne ja mittasuhteet - perusversio vaaka
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Logon suoja-alue

Logon ympärille on syytä jättää riittävä suoja-alue. Suoja-alue rauhoittaa logon ympärillä olevan alan. 
Näin logon esiintymiselle varmistetaan vaadittava näkyvyys. Logon suoja-alue muodostuu a-kirjaimen  
x-korkeudesta. Suoja-alueen koko määrittyy x-korkeuden mukaisesti etäisyytenä logon reunasta.
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Värit

Logon värimaailma muodostuu pääasiassa vihreän kolmesta eri sävystä ja keltaisesta. Lisäksi graafisis-
sa elementeissä väreinä esiintyy valkoinen ja musta. Jokainen väri on määritelty ja määriteltyjä arvoja 
tulee noudattaa logon ja grafiikan esiintymismedian mukaisessa väriavaruudessa.

Valkoinen

RGB
255, 255, 255,

CMYK 
0, 0, 0, 0

web  
#ffffff

Pantone Coated euro
Process Black EC

Vihreä

RGB
118, 184, 42

CMYK 
60, 0, 100, 0

web  
#76b82a

Pantone Coated euro
376 EC

Vihreä

RGB
2, 119, 52

CMYK 
88, 27, 100, 15

web  
#007631

Pantone Coated euro
3415 EC

Keltainen

RGB
255, 229, 0

CMYK 
0, 5, 100, 0

web  
#ffe500

Pantone Coated euro
108 EC

Vihreä

RGB
150, 64, 0

CMYK 
100, 0, 100, 0

web  
#009640

Pantone Coated euro
355 EC

Musta

RGB
0, 0, 0

CMYK 
0, 0, 0, 100

web  
#000000

Pantone Coated euro
Process Black EC

Värien määritellyt arvot
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Typografia

Peruskirjaisimena painettuihin materiaaleihin on käytössä Myriad Pro ja sen saatavilla olevat leikkaukset.

Myriad Pro Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Myriad Pro Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

Myriad Pro Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Jos peruskirjaisin Myriad Pro ei ole käytettävissä, otetaan käyttöön Arial.

Painotuotteissa, kuten esitteissä ja ilmoituksissa voidaan harkinnan mukaan 
käyttää otsikoissa Tallow Sans TC Brush -kirjaisinta.

TALLOW SANS TC BRUSH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
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Graafiset elementit

Herkkumaan visuaaliseen ilmeeseen kuuluu musta ympyrä-/kaarielementti, joka esiintyy Herkkumaan 
graafisessa ilmeessä kautta linjan, esimerkiksi tuotteiden etiketeissä, kotisivuilla sekä peruspainotuot-
teissa. Musta ympyrä löytyy myös Herkkumaan purkeista kansien muodossa. Ympyrän kaari jakaa tilan 
mustaan ja valkoiseen alueeseen, muodostaen pohjan Herkkumaan graafiselle ilmeelle. Sen kuuluu 
reilusti rajautua kuvien ulkoreunoista kolmelta tai vähintään kahdelta reunalta niin, että se jakaa tilan 
kaarella haluttuihin alueisiin.

HERKKUMAAN
GRAAFISET
ELEMENTIT
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Tuoteluettelo

Kampanja-ilme

UUTUUDET

MAYOCHUPTM  tomaattimajoneesi
3749 | 285 g | Myyntierä 10 | EUR-lava 1200

Myyntierätuotenro 13749
Myyntierä EAN 6410840137493

Red’n’Green remoulademajoneesi
3749 | 285 g | Myyntierä 10 | 

EUR-lava 1200
Myyntierätuotenro 13749 

Myyntierä EAN 6410840137493

The Sauce

MayochupTM tomaattimajoneesi
3751 | 940 g | Myyntierä 10 | EUR-lava 480

Myyntierätuotenro 13751 
Myyntierä EAN 6410840137516

Graafiset elementit - esimerkkejä

Herkkumaan mustaa ympyrä-/kaarielementtiä tulee käyttää harkiten. Sen kuuluu reilusti rajautua ku-
vien ulkoreunoista kolmelta tai vähintään kahdelta reunalta niin, että se jakaa tilan kaarella haluttuihin 
alueisiin esimerkiksi kuvan ja tekstin suhteen. 

Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä ympyrä-/kaarielementin käytöstä kuvien, tekstien ja logon suhteen. 
Elementin käytössä suositellaan hyödyntämään valmiiksi määriteltyjä asetelmia.
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Lehti-ilmoitukset

Ilmoittelussa noudatetaan graafista linjaa. Ohessa on esimerkkejä ilmoituksis-
ta sanoma- ja ammattilehdissä.

SUOMEN 
SUOSITUIN 

MAUSTEKURKKU
NYT MYÖS 
PULLOSSA!

®

GREEN
RED JA MINÄ

MYÖS!

HERKKUMAAN 
UUTUUDET 

Uuden Red’n’Green® -tuoteperheen 
kurkku- ja punajuurimajoneesit 

valmistetaan Herkkumaan 
markkinajohtajamaustekurkuista ja 
punajuurista. Nyt molemmat ovat 

saatavana pulloissa herkullisina 
majoneeseina.

Herkkumaa Oy Tervalammintie 99 • FI-14820 Hämeenlinna, Finland • p. +358 3 647 770 • e-mail: herkkumaa@herkkumaa.�
www.herkkumaa.�

VALMISTETTU 
HÄMEENLINNASSA
Kotimaisilla Red’n’Green® 

-tuotteilla on Avainlipun lisäksi 
kansainvälisesti tunnustettu 

V-label, vegaanisten tai 
vegetarististen tuotteiden ja 
palveluiden tunnistamiseksi.

Herkkumaa on yksi maamme johtavia säilykevalmistajia. Tuotteidemme ko-
rkealaatuiset raaka-aineet kypsyvät valikoitujen sopimusviljelijöiden pelloilla, 
ja muuttuvat herkullisiksi säilykkeiksi elintarvikealan ammattilaisten taitavis-
sa käsissä. Herkkumaan moderni elintarviketehdas sijaitsee Hämeenlinnassa, 

keskellä puhdasta luontoa ja vesistöä. Käsittelemme vuosittain useita miljoonia 
kiloja mm. kurkku- ja punajuurisäilykkeiden raaka-aineita. Tehtaaltamme valmis-
tuu vihannessäilykkeiden lisäksi herkullisia hilloja, marmeladeja ja marjasurvok-
sia, maustekastikkeita sekä majoneeseja.

Herkkumaa - Puhtaat maut luonnosta jo vuodesta 1987

HERKKUMAAN 
HILLOT JA 
MARMELADIT
Herkkumaan hillot ja marmeladit tuovat 

arkeen lämpimän tuulahduksen kesän 

marjoista ja hedelmistä. Makeat hillot ja 

marmeladit sekä täyteläiset marjasurvokset 

sopivat paitsi leivontaan, ne tekevät myös 

aamupalasta maistuvampaa, välipalaleivästä 

herkullisempaa ja rahkasta ylellisempää.

Herkkumaa Oy
Tervalammintie 99
14820 Hämeenlinna
+358 3 647 770
www.herkkumaa.fi

ELINTARVIKE-
TYÖNTEKIJÄÄ
Työ pitää sisällään mm. raaka-aineiden käsittelyä, tuotemassojen 
valmistamista ja keittämistä, tuotannonaikaista laadunvarmistusta 
eri työvaiheissa sekä pakkaamista.  Tehtävässä hallitaan koko tuotanto-
prosessia aina pesuista lopputuotteeseen.

Elintarvikealan koulutus ja kokemus on hyvästä, mutta sitäkin tärkeäm-
pää on positiivinen asenne, halu oppia ja uskallus paitsi käyttää laitteita 
ja automatiikkaa myös tarttua fyysistä kuntoa vaativiin työtehtäviin. 
Odotamme hakijalta sujuvaa suomen kielen taitoa, huolellisuutta, 
järjestelmällisyyttä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta 
työskennellä kahdessa vuorossa.

Lisätietoja antaa laatupäällikkö Sari Paavola, puh. 0400 189 323, 
ke 26.8. klo 13-14.

Hakemukset ja cv:t osoitteeseen kati.rekola@herkkumaa.fi 
8.9.2020 mennessä.

Herkkumaa on yksi maamme 

johtavia säilykevalmistajia. 

Herkkumaan moderni 

elintarviketehdas sijaitsee 

Hämeenlinnassa, keskellä 

puhdasta luontoa ja vesistöä. 

Tehtaalta valmistuu 

vihannessäilykkeiden 

lisäksi herkullisia 

hilloja, marmeladeja 

ja marjasurvoksia, 

maustekastikkeita sekä 

majoneeseja. 

www.herkkumaa.fi

Etsimme vakituiseen työsuhteeseen

Street Food 

 -majoneesit

Mayochup™ – Herkkumaan 
suomalainen täysmajoneesi ja 
Herkkumaan tomaattiketsuppi 
– kestosuosikit samassa pullossa!

Herkkumaan Street Food 
-majoneesit nyt Kespron 
kautta kesän herkkuihin!

www.herkkumaa.fi

UUSI 
TUOTE

The Sauce

Red’n’Green® -tuoteperhe sai uuden jäsenen; remoulademajoneesin. Red’n’Green® 
-majoneesit valmistetaan Herkkumaan markkinajohtajamaustekurkuista ja 
punajuurista, uusi remoulade saa makunsa runsaasta määrästä kasviksia. 

Mayochup™ – Herkkumaan suomalainen täysmajoneesi ja Herkkumaan 
tomaattiketsuppi – kestosuosikit samassa pullossa!

Hämeenlinnan tehtaallamme valmistetut majoneesit 
sopivat täydellisesti dippailuun tai kastikkeeksi ranskalaisten, 
hampurilaisten ja vihannesten kanssa tai vaikka 
voileivän päälle – ihan mihin tahansa! 

Kotimaiset Avainlipputuotteet Red’n’Green® 
 ja Mayochup™ ovat laktoosittomia 
ja gluteenittomia. 

www.herkkumaa.fi

UUTUUDET HERKKUMAALTA

Herkkumaa Oy , Tervalammintie 99
14820 Hämeenlinna, puh. 03 647 770
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Sosiaalinen media, kuvamateriaali

Herkkumaan ympyräelementtiä tulee käyttää harkiten. Sen on hyvä rajautua kuvien ulkoreunoista. 
Alla esimerkkejä ympyräelementin käytöstälogon tai otsikkotekstin ja kuvien yhteydessä. Liiallisia 
elementtejä tulisi kuvissä välttää, joten on suositeltavaa, että käytetään joko Herkkumaa-logoa tai 
otsikko-tekstiä. Myös kuvien käyttö sellaisenaan, ilman graafisia elementtejä on suotavaa.

FOOD SERVICE

FOOD SERVICE

FOOD SERVICE
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Käyntikortti

Käyntikortit ovat 4-värisiä, vaakamallisia ja yleensä kaksipuolisia.
Tiedot personoidusti oheisen mallin mukaan. 

www.herkkumaa.fi

Herkkumaa Oy
Tervalammintie 99

FI-14820 Hämeenlinna, Finland
Tel. +358 3 647 770

www.herkkumaa.fi

ATTE REKOLA
Toimitusjohtaja
Managing Director

Mobile +358 400 902 590
atte.rekola@herkkumaa.fi
Skype: atte.rekola

Nimi versaalein:
Myriad Pro Bold Condensed 11/10pt

Tittelit ja yhteystiedot:
Myriad Pro Condensed 8/9pt

Nettisivuosoite ja BRC-logo kääntöpuolella
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PowerPoint-esitykset

Kaikki Herkkumaan esitykset mm. tuote-esittelyt, laaditaan valmiille PowerPoint-pohjalle.  
Esitysten tekstityyppi on Arial. Tekstisivun otsikon ja tekstin tyylit ja paikat on valmiiksi 
määritelty. Kuvasivuja voi käyttää esityksen lomassa oman harkinnan mukaan.
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Word-kirjelomake

Herkkumaan esitykset mm. tuote-esittelyt, laaditaan valmiille PowerPoint-pohjalle.  
Tekstityyppinä on Arial. Tekstisivun otsikon ja tekstin tyylit on valmiiksi määritelty. 

Herkkumaa Oy
Tervalammintie 99, FI-14820 Hämeenlinna, Finland 
Tel. +358 3 647 770 
Kotipaikka: Hämeenlinna, Y-tunnus: 0648155-4, VAT: FI06481554  
Pankki/Bank: EHOP FI53 5479 0220 0111 84, OKOYFIHH
www.herkkumaa.fi

Otsikko
Herkkumaa Oy on nykyaikainen elintarviketehdas, joka aloitti toimintansa 
vuonna 1987 perheyrityksenä. Herkkumaan tuotteiden reseptit kunnioittavat 
suomalaisia perinteitä ja puhtaan ruoan vaatimuksia. 

Tuotannossa käytetään korkealaatuisia raaka-aineita, jotka ovat kypsyneet 
valikoitujen tuottajien pelloilla ihanteellisissa olosuhteissa.


