
Logoraamat



Logo

“T” nagu Tallinn / salakood puutetundlikul ekraanil / õhkutõusmisraja tuled / 
“nurga all” ehk perspektiivis. / Perspektiiv.



Logo + kirjamärk

Üldlogo, 10 aasta erilogo



Värvikasutus



Logo mustvalgelt



Logo inglise keeles



Värvikasutus

Punane

Pantone 485
CMYK 0/100/100/0
RGB 236/28/36
# EC1C24

Tumepunane

Pantone 484
CMYK 0/100/100/40
RGB 157/11/15
# 9D0B0F

Hall

Pantone Cool Gray 6
CMYK 0/0/0/40
RGB 166/168/171
# A6A8AB

Must

Pantone Black
CMYK 30/30/30/100
RGB 0/0/0
# 000000



Ubuntu

äbcdefghijklmnöpqrštuvxyz 
äbcdefgHijklMnöPqršTUvxyz

1234567890,.()?!

äbcdefghijklmnöpqrštuvxyz 
äbcdefghijklmnöpqrštuvxyz

1234567890,.()?!

äbcdefghijklmnöpqrštuvxyz 
äbcdefghijkLmnöpqrštuvxyz

1234567890,.()?!

Kirjatüüp

Ubuntu bold, medium ja light



Fotopank | kõik fotod on pärit shutterstock.com lehelt

Fotopank jaguneb kaheks. 1 - tekstuursed vähekontrastsed pildid, mida kasutada taustana tekstidele.

# 64203964

# 77658931

# 77658931_heledam variant

# 36614368

# 4078222

# 4078222_ tumedam variant

# 46773451



Fotopank | kõik fotod on pärit shutterstock.com lehelt

Fotopank jaguneb kaheks. 2 - kontrastsemad pildid, mis annavad plakatitele iseloomuliku elemendi.

# 106429454

# 25100986 # 48312382 # 102496517

# 58776184
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Välireklaamid

1400x3000

www.ettevotluspaev.tallinn.ee
 

ereptiurionet odis eicideb itaquis poribus que dolorit porro vitaquatquae nobisti 
scidunturias dolupta quatiur sinigendit apis voluptate nectet laut ea nosam et quibus 

min pratem faccus dolorer feribus, optium nulpa conseque omnis nitatur.

www.ettevotluspaev.tallinn.ee
 
ereptiurionet odis eicideb itaquis poribus que dolorit porro vi-
taquatquae nobisti scidunturias dolupta quatiur sinigendit apis volup-
tate nectet laut ea nosam et quibus min pratem faccus dolorer feribus, 
optium nulpa conseque omnis nitatur.

Ole  
ettevõtlik!

1190x1770

Osalemine 
tasuta!

Ole  
ettevõtlik!

Osalemine 
tasuta!



Välireklaamid

kõrvalseisjad soovitasid talumehel anda mungale 

üks väiksem pirn ja ta minema saata. Aga talumees 

oli kangekaelne ja ei kuulanud kedagi.

Ole  
ettevõtlik!
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kiiremad 

www.ettevotlus-
paev.tallinn.ee



Välireklaamid

Tere! Olge valmis 
sajandi tormiks, 
daamid ja härrad

Ammu aega tagasi elas keegi talumees, kes oli tulnud vankriga 

turule pirne müüma. Pirnid olid kuldsed, magusad ja lõhnasid 

oivaliselt. Talumees lootis nende eest head hinda saada. 

Kui ta pirne müüa pakkus, astus vankri juurde üks lõhkise mütsi ja 

räbaldunud riietega püha munk. Kuna tal polnud raha, palus ta üht 

pirni almuseks. Ma palun ainult ühte. See ei too sulle ju ometi suurt 

kahju. Miks selle pärast nõnda vihastada?“

kõrvalseisjad soovitasid talumehel anda mungale 

üks väiksem pirn ja ta minema saata. Aga talumees 

oli kangekaelne ja ei kuulanud kedagi.



Kangasbännerid

6x3 m

6x1 m

8x2 m

Ole ettevõtlik!

Ole ettevõtlik!

www.ettevotluspaev.tallinn.ee

Tallinna ettevõtluspäev
3. oktoober 2013 

www.ettevotluspaev.tallinn.ee
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Sisebännerid (RollUp)

850x2150

Ole  
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Ole  
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Osalemine 
tasuta!

Tallinna ettevõtluspäev
3. oktoober 2013 



Plakatid
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A3 A3

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada

10.00-11.30 Seminar  
Ühistegevus ja ühisturundus – poolt või vastu

12.00-13.30 Töötuba 
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Lessons Learned- Key to success!
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Ettevõtlusega edukaks?

14.00-15.30 Aarete jaht  
Kuidas turundada tasuta ja tulemuslikult?

16.00-17.00 Seminar  
Ettevõtluskeskkonna arengutendentsid tulevikus

10.00-12.00 Avaseminar  
Lessons Learned- Key to success!

12.30-13.30 Seminar  
Ettevõtlusega edukaks?

14.00-15.30 Aarete jaht  
Kuidas turundada tasuta ja tulemuslikult?

16.00-17.00 Seminar  
Ettevõtluskeskkonna arengutendentsid tulevikus

10.00-12.00 Avaseminar  
Lessons Learned- Key to success!

12.30-13.30 Seminar  
Ettevõtlusega edukaks?

14.00-15.30 Aarete jaht  
Kuidas turundada tasuta ja tulemuslikult?

16.00-17.00 Seminar  
Ettevõtluskeskkonna arengutendentsid tulevikus

10.00-12.00 Avaseminar  
Lessons Learned- Key to success!

12.30-13.30 Seminar  
Ettevõtlusega edukaks?

14.00-15.30 Aarete jaht  
Kuidas turundada tasuta ja tulemuslikult?

16.00-17.00 Seminar  
Ettevõtluskeskkonna arengutendentsid tulevikus

10.00-12.00 Avaseminar  
Lessons Learned- Key to success!

12.30-13.30 Seminar  
Ettevõtlusega edukaks?

14.00-15.30 Aarete jaht  
Kuidas turundada tasuta ja tulemuslikult?

16.00-17.00 Seminar  
Ettevõtluskeskkonna arengutendentsid tulevikus

10.00-12.00 Avaseminar  
Lessons Learned- Key to success!

12.30-13.30 Seminar  
Ettevõtlusega edukaks?

14.00-15.30 Aarete jaht  
Kuidas turundada tasuta ja tulemuslikult?

16.00-17.00 Seminar  
Ettevõtluskeskkonna arengutendentsid tulevikus

14.00-15.30 konsultantide laat  
Noorus kohtub elutarkusega ja ambitsioonikus kogemuste 
ning teadmistega

14.00-15.30 konsultantide laat  
Noorus kohtub elutarkusega ja ambitsioonikus kogemuste 
ning teadmistega

14.00-15.30 konsultantide laat  
Noorus kohtub elutarkusega ja ambitsioonikus kogemuste 
ning teadmistega

09.00-10.20 Seminar  
Kuidas tõsta ettevõtte müüki läbi interneti?

10.45-13.30 Seminar-kontaktüritus  
Koostöös arhitektidega välisturgudele – kas Eesti 
ehitusturu edu valem?

14.00-17.00 foorum “Looja innovatsioonis”
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Uuenduslikkus ja ekspordivõime tagavad  
ettevõtte edu – müüt või tegelikkus? 
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Kliendikogemuse juhtimine organisatsioonis
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Tallinna uus ehitusmäärus 
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Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses.  
Kuidas olla edukas?

13.00-14.30 Seminar 
Hästitegemine” 

09.00-10.30 Seminar  
Uuenduslikkus ja ekspordivõime tagavad  
ettevõtte edu – müüt või tegelikkus? 

11.00-12.30 Seminar  
Kliendikogemuse juhtimine organisatsioonis

15.00-16.30 Seminar  
Tallinna uus ehitusmäärus 

17.00-17.45 Praktiline seminar  
Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses.  
Kuidas olla edukas?

13.00-14.30 Seminar 
Hästitegemine” 

09.00-10.30 Seminar  
Uuenduslikkus ja ekspordivõime tagavad  
ettevõtte edu – müüt või tegelikkus? 

11.00-12.30 Seminar  
Kliendikogemuse juhtimine organisatsioonis

15.00-16.30 Seminar  
Tallinna uus ehitusmäärus 

17.00-17.45 Praktiline seminar  
Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses.  
Kuidas olla edukas?

13.00-14.30 Seminar 
Hästitegemine” 

09.00-10.30 Seminar  
Uuenduslikkus ja ekspordivõime tagavad  
ettevõtte edu – müüt või tegelikkus? 

11.00-12.30 Seminar  
Kliendikogemuse juhtimine organisatsioonis

15.00-16.30 Seminar  
Tallinna uus ehitusmäärus 

17.00-17.45 Praktiline seminar  
Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses.  
Kuidas olla edukas?

13.00-14.30 Seminar 
Hästitegemine” 

09.00-10.30 Seminar  
Uuenduslikkus ja ekspordivõime tagavad  
ettevõtte edu – müüt või tegelikkus? 

11.00-12.30 Seminar  
Kliendikogemuse juhtimine organisatsioonis

15.00-16.30 Seminar  
Tallinna uus ehitusmäärus 

17.00-17.45 Praktiline seminar  
Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses.  
Kuidas olla edukas?

13.00-14.30 Seminar 
Hästitegemine” 

09.00-10.30 Seminar  
Uuenduslikkus ja ekspordivõime tagavad  
ettevõtte edu – müüt või tegelikkus? 

11.00-12.30 Seminar  
Kliendikogemuse juhtimine organisatsioonis

15.00-16.30 Seminar  
Tallinna uus ehitusmäärus 

17.00-17.45 Praktiline seminar  
Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses.  
Kuidas olla edukas?

13.00-14.30 Seminar 
Hästitegemine” 

10.00-13.00 Seminar 
Euroopa talentide kaasamine oma ärisse”

10.00-13.00 Seminar 
Euroopa talentide kaasamine oma ärisse”

10.00-13.00 Seminar 
Euroopa talentide kaasamine oma ärisse”

12.30-14.00 Seminar  
Miks minna katuse alla? Kes ja miks pakub katust?

16.30-18.00 Seminar 
Kas ja kuidas võib tööstusomandi kaitsmine tagada ettevõtte edu?

12.30-14.00 Seminar  
Miks minna katuse alla? Kes ja miks pakub katust?

16.30-18.00 Seminar 
Kas ja kuidas võib tööstusomandi kaitsmine tagada ettevõtte edu?

12.30-14.00 Seminar  
Miks minna katuse alla? Kes ja miks pakub katust?

16.30-18.00 Seminar 
Kas ja kuidas võib tööstusomandi kaitsmine tagada ettevõtte edu?

09.00-10.30 Seminar  
Disain nahktoodetes ja aksessuaarides 

11.00-11.45 koolitus  
Kuidas lihtsate võtetega välistada pettusi ja krediidikadusid?

12.30-14.00 koolitus-töötuba  
Tulusad suhted ettevõtluses! Kuidas luua häid ärisuhteid – 
strateegiast praktikani

14.30-16.00 Seminar  
Varjatud aspektid ettevõtluses

16.30-18.00 koolitus  
Ettevõtte edu pant – korras dokumentatsioon ja  
teadlik personalitöö

09.00-10.30 Seminar  
Disain nahktoodetes ja aksessuaarides 

11.00-11.45 koolitus  
Kuidas lihtsate võtetega välistada pettusi ja krediidikadusid?

12.30-14.00 koolitus-töötuba  
Tulusad suhted ettevõtluses! Kuidas luua häid ärisuhteid – 
strateegiast praktikani

14.30-16.00 Seminar  
Varjatud aspektid ettevõtluses

16.30-18.00 koolitus  
Ettevõtte edu pant – korras dokumentatsioon ja  
teadlik personalitöö

09.00-10.30 Seminar  
Disain nahktoodetes ja aksessuaarides 

11.00-11.45 koolitus  
Kuidas lihtsate võtetega välistada pettusi ja krediidikadusid?

12.30-14.00 koolitus-töötuba  
Tulusad suhted ettevõtluses! Kuidas luua häid ärisuhteid – 
strateegiast praktikani

14.30-16.00 Seminar  
Varjatud aspektid ettevõtluses

16.30-18.00 koolitus  
Ettevõtte edu pant – korras dokumentatsioon ja  
teadlik personalitöö

09.00-10.30 Seminar  
Uue kvaliteedi otsinguil

11.00-12.30 Seminar  
Edukad tooted tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine 

13.00-14.30 Töötuba  
Ärimudeli disain

14.45-15.30 disainitellija käsiraamatu esitlus 

16.00-17.30 Seminar-väitlus  
Targad mudelid

09.00-10.30 Seminar  
Uue kvaliteedi otsinguil

11.00-12.30 Seminar  
Edukad tooted tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine 

13.00-14.30 Töötuba  
Ärimudeli disain

14.45-15.30 disainitellija käsiraamatu esitlus 

16.00-17.30 Seminar-väitlus  
Targad mudelid

09.00-10.30 Seminar  
Uue kvaliteedi otsinguil

11.00-12.30 Seminar  
Edukad tooted tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine 

13.00-14.30 Töötuba  
Ärimudeli disain

14.45-15.30 disainitellija käsiraamatu esitlus 

16.00-17.30 Seminar-väitlus  
Targad mudelid

09.00-10.30 Seminar  
Uue kvaliteedi otsinguil

11.00-12.30 Seminar  
Edukad tooted tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine 

13.00-14.30 Töötuba  
Ärimudeli disain

14.45-15.30 disainitellija käsiraamatu esitlus 

16.00-17.30 Seminar-väitlus  
Targad mudelid

09.00-10.30 Seminar  
Uue kvaliteedi otsinguil

11.00-12.30 Seminar  
Edukad tooted tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine 

13.00-14.30 Töötuba  
Ärimudeli disain

14.45-15.30 disainitellija käsiraamatu esitlus 

16.00-17.30 Seminar-väitlus  
Targad mudelid

09.00-10.30 Seminar  
Uue kvaliteedi otsinguil

11.00-12.30 Seminar  
Edukad tooted tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine 

13.00-14.30 Töötuba  
Ärimudeli disain

14.45-15.30 disainitellija käsiraamatu esitlus 

16.00-17.30 Seminar-väitlus  
Targad mudelid

Ole ettevõtlik!

Ole ettevõtlik!

kava:

Ole ettevõtlik!
www.ettevotluspaev.tallinn.eeAsdacci teri 
pereceps, catinati, unum istrum nossularitem in 
sentumcerat unt ullate lit del esti utescium, volorem 
utaturecae. porepre, cus sendunt quas atur ad ese 

que nessi officae prae voluptatiasOvid ut int lanihil 
elitatur, cus rem qui con pa conecab oreste et rest 
ipsamBemnit, confestem sa dit publiurbis, quodius? 
Ad more vid num con detin te merum nonsulintem, 
actabefauc facientiorae res perurnum se dem, noste 
condii sena, essil vivigna turnime.ibem, ficonsupicae 
conficae rem vis ca consulin hilis

que nessi officae prae voluptatiasOvid ut int lanihil elitatur, cus rem qui con pa conecab oreste 
et rest ipsamBemnit, confestem sa dit publiurbis, quodius? Ad more vid num con detin te 

merum nonsulintem, actabefauc

que nessi officae prae voluptatiasOvid ut int lanihil elitatur, cus rem qui con pa conecab oreste et rest ipsamBemnit, 
confestem sa dit publiurbis, quodius? Ad more vid num con detin te merum nonsulintem, actabefauc

Afterparty
klubis Privé

kava:



Reklaamtrükised
Lehereklaam

kava

kava

2. oktoobril Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses

2. oktoobril radisson blu hotel 
Olümpia konverentsikeskuses

Tallinna ettevõtluspäev
“piirideta ettevõtlus”

Tallinna ettevõtluspäev
“piirideta ettevõtlus”

09.00-10.00 Seminar  
Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel

10.30-12.00 koolitus  
Nippe nutikaks turunduseks

14.30-16.00 Seminar  
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Tallinna ettevõtlusnädala ürituste 
lisainfo ja registreerimine: 
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At aut et assitatis utatiur?  
Lab is ab id earum vid eroviduciisi culparcidit 
dolora et es rendantus secte et, qui blandae 

nonseque cum. 

Omnis aut as aperum essitiumqui ut eles 
alique niet qui illatus, cus dignist facimpore 
officienite nonse num volupta dolest a vo-

loreptatum aut volupiciisit facimo to quatur? 

quid eostiusci aut moluptatur, quatae pore 
volupta tinusa ea doluptatus eossintotati 

rectorectio. Lam ilibus, culpa imenis a perio.

Onsequi consequnest quiatur iberionsed 
que ni conet volore veni offic to tempor!

11.00  
Tallinna ettevõtlusinkubaatorite lahtiste uste päev: 
kopli ettevõtlusinkubaator

13.00  
Tallinna ettevõtlusinkubaatorite lahtiste uste päev: 
Ülemiste ettevõtlusinkubaator

15.00  
Tallinna ettevõtlusinkubaatorite lahtiste uste päev: 
loomeinkubaator

Ole  
ettevõtlik!

Osalemine 
tasuta!

Tallinna ettevõtluspäev
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Tallinna ettevõtlusamet

vabaduse väljak 7 
15199 tallinn

t: 640 4218

ettevotlus@tallinnlv.ee 
ettevotluspaev.tallinn.ee

Ole ettevõtlik!
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A4 dokumendid, A5 märkmepaber. 

ettevotluspaev.tallinn.ee

Tallinna ettevõtlusamet

vabaduse väljak 7 
15199 tallinn

t: 640 4218

ettevotlus@tallinnlv.ee 
ettevotluspaev.tallinn.ee



Reklaammaterjalid
Komm, rinnamärk, pastapliiats

Ole  
ettevõtlik!

Mina olen  
ettevõtlik!

Ole ettevõtlik!

Ole ettevõtlik!

Ole ettevõtlik!

Ole ettevõtlik!
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