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Tunnus ja tunnuksen variaatiot
Tunnus muodostuu neliömerkistä ja tekstiosuudesta. Merkistä on 2
variaatiota.
a) Arctic Lapland Rally -tapahtuman logoteksti ovat valkoisella
ja turkoosilla mustan neliön keskellä.
b) Arctic Lapland Rally -tapahtuman logoteksti ja www-osoite mustan neliön
keskellä.
c) Arctic Lapland Rally -tapahtuman logoteksti ja www-osoite mustan neliön
keskellä. Rovaniemi, Finland ja päivämäärä neliön alla.
Kaikista versioista on värillinen ja mustavalkoinen versio.
Tunnuksen osia ei saa irroittaa erikseen käytettäväksi, eikä Rovaniemi,
Finland -tekstin typografiaa saa muuttaa.
Tunnusta käytetään pääosin “Rovaniemi Finland” -merkinnän kanssa. Ilman
paikkakunta ja ajankohta -merkintää käytetään esim. tienvarsiopasteissa.
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Tunnuksen kieliversiot
Tunnusta käytetään vain englannin kielisenä käytön yhtenäisyyden vuoksi.

Tunnuksen värimaailma
Tunnuksen taustaneliö on musta. Painoteknisesti käytetään kompaktia mustaa painoväriä (Black). Muita värejä (harmaa tai PMS-musta) ei saa käyttää.
Taustanneliötä ympäröi valkoinen reunus.
Turkoosi väri on Pantone 638 CVC.
Tunnuksen Lapland -teksti on aina valkoinen.
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Pantone 638 CVC

Black

White
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Tunnuksen suoja-alueet
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää antaa
tunnukselle tilaa. Arctic Lapland Rally -tunnuksen viereen ei saa
sijoittaa elementtejä (kuvaa tai tekstiä); suoja-alueen koko on joka
suunnassa Lapland tekstin korkuinen.
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Tunnuksen sijoitus väripohjan tai kuvan päälle
Tunnuksen pääasiallinen käyttö on puhtaan valkoisella alustalla. Mikäli
tunnus sijoitetaan värialueen tai kuvan päälle on otettava huomioon oheiset
asiat.
a) Sijoitus väripohjan päälle. Väripohjan tulee olla tarpeeksi poikkeava, jotta
tunnus erottuu selkeästi taustasta.
b) Sijoitus kuvan päälle. Kuvassa ei saa olla tunnuksen suoja-alueella
tunnusta häiritseviä tekijöitä, kuten yksityiskohtia tai hahmoja, vaan taustan
tulee olla selkeä jotta tunnus erottuu selkeästi ja yksityiskohtaisesti.
Käytettäessä tunnusta kuvan päällä paikka,päivämäärä -osion kanssa, on
osion teksti oltava valkoisella (white)
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Tunnuksen pienin käytettävä koko
Tunnusta ei saa käyttää alle 20mm leveydellä, koska tunnuksen osa-alueet
eivät hahmotu hyvin ja tunnuksen tekstit voivat olla painotavasta riippuen
lukukelvottomia. Oheiset tunnukset ovat leveydeltään 20 mm.
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TUNNUKSEN TYPOGRAFIA
Tunnuksen logotyypissä on käytetty Impact ja Garamond kirjasintyylejä (fontteja).

Impact
Garamond
Käytettävät kirjasintyylit
Tunnuksen fontteja ei käytetä muussa viestintämateriaalissa, vaan
selkeyden vuoksi käytetään Arial -kirjasintyyliä eri leikkauksineen:

Arial Regular
Arial Bold
Arial Italic
Arial Bold Italic

