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LOGO

MEIE LOGO

Logomärk sümboliseerib tervishoiu eri valdkondade pikaajalist 
koostööd. Seda võib kujutada ka kui lõpetamata lõpmatussilmust, 
mis esindab pidevat püüdlust pikema ja tervislikuma elu poole. 



LOGO KAITSETSOON

Kaitsetsoon on loodud logo nähtavuse huvides 
erinevatel esitlusmaterjalidel/pindadel. Logo 
kaitsetsoon piiritleb ala, kuhu ei ole lubatud 
paigutada ühtegi graafiliselt intensiivset elementi, 
fotot, ega teist logo.



LOGO KASUTAMINE TAUSTAL

Logo korporatiivse identiteedi 
huvides kasuta logo kõrval näidatud 
värvikombinatsioonidena. 

Juhul kui logo kasutada fotol, peab 
logo taust olema neutraalne.



LOGO KEELATUD KASUTAMINE

Väldi logo paigutamist liiga kirjule või 
detailiderohkele taustale, mis logo 
loetavust halvendaks.

Ära kasuta logo muudes värvides kui 
Connected Health korporatiivvärvid.

Keelatud on logo venitamine 
mistahes nurga all, mis põhjustab 
logo deformeerumist.

Ära kasuta “Connected Health” 
kirja ilma logomärgita. Keelatud on 
kasutada ka logo kirjapildis teist 
kirjastiili.



LOGO KASUTAMISE ERAND

Enamikel juhtudel kasutatakse Connected Health logo koos 
“Tehnopol” laiendiga

“Tehnopoli” laiendi võib logolt eemaldada ainult siis kui sama 
kandja peal on Tehnopoli logo või kui Connected Health logo 
on liiga väike et “Tehnopol” laiend oleks loetav.



LOGOMÄRGI KASUTAMINE ERANDKORRAS

Näidispealkiri või link

Näidispealkiri või link

Näidispealkiri või link

Erandkorras võib logomärki kasutada ka ilma 
“Connected Health” kirjata. Seda puhkudel, kui 
Connected Health logo on tervenisti juba visuaalses 
kommunikatsioonis hästi märgatav. 



VÄRVID

LISAVÄRVID

AKSENTVÄRV

HALL
PANTONE COOL GRAY 11 C
CMYK 0, 0, 0, 80
RGB 77, 77, 77
HEX #4D4D4D
RAL 7043

ORANŽ
PANTONE 144C
CMYK 0, 50, 100, 0
RGB 237, 139, 0
HEX #ED8B00
RAL 1037

KARMIINPUNANE
PANTONE 179 C
CMYK 0, 84, 70, 15
RGB 208, 69, 66
HEX #D04542

HELEKORALL
PANTONE 169 C
CMYK 0, 40, 35, 0
RGB 248, 170, 153
HEX #F8AA99

PÕHIVÄRV

KORALL
PANTONE 178C
CMYK 0, 72, 65, 0
RGB 255, 107, 92
HEX #FF6B5C

Värv mängib meie brändi identiteedi 
määratlemisel olulist rolli. Stiiliraamatus 
toodud värvipaleti järjepidev kasutamine on 
äärmiselt oluline, et bränd oleks alati selgelt 
äratuntav.

Meie värvipalett peaks olema sama värviline 
nii ekraanil kui ka trükistel. Trükitud väärtused 
on läbinud värvustesti ning nad tagavad CMYK 
ja Pantone’i väärtustes suurima sarnasuse.



GRADIENT

KORALL
PANTONE 178C
CMYK 0, 72, 65, 0
RGB 255, 107, 92
HEX #FF6B5C

KARMIINPUNANE
PANTONE 179 C
CMYK 0, 84, 70, 15
RGB 208, 69, 66
HEX #D04542

HELEKORALL
PANTONE 169 C
CMYK 0, 40, 35, 0
RGB 248, 170, 153
HEX #F8AA99



TÜPOGRAAFIA

Connected Health brändi kirjastiiliks on 
erineva paksusega kirjaversioone sisaldav 
Helvetica Neue perekond. Helvetica 
Neue on tasuta alla laaditav. Tegemist on 
humanist tüüpi kirjastiiliga, mis on väga hea 
loetavusega, kaasaegne ja oprimeeritud 
kasutamiseks nii prindis kui ka ekraanil. 
Esteetilisema väljanägemise nimel ära 
kasuta ühel materjalil liiga palju erineva 
paksuse ja suurusega kirju. 

Kui Hevetica Neuet pole tehnilistel põhjustel 
võimalik kasutada, siis kasuta Ariali.

HELVETICA NEUE Condensed Bold
ABDEFGHIJKLMNOPRSŠZŽTUVÕÄÖÜ 
abdefghijklmnoprsšzžtuvõäöü 
1234567890

HELVETICA NEUE Bold
ABDEFGHIJKLMNOPRSŠZŽTUVÕÄÖÜ 
abdefghijklmnoprsšzžtuvõäöü 
1234567890

HELVETICA NEUE Regular
ABDEFGHIJKLMNOPRSŠZŽTUVÕÄÖÜ 
abdefghijklmnoprsšzžtuvõäöü 
1234567890

ARIAL Regular / Bold
ABDEFGHIJKLMNOPRSŠZŽTUVÕÄÖÜ 
abdefghijklmnoprsšzžtuvõäöü 
1234567890

NÄIDIS HELVETICA NEUE

Connected Health klaster/
Tehnopol  
on paindlik ja pädev partner, mis toetab 
oma liikmeid vastavalt nende soovidele ja 
vajadustele.

NÄIDIS ARIAL

Connected Health klaster/
Tehnopol  
on paindlik ja pädev partner, mis toetab 
oma liikmeid vastavalt nende soovidele ja 
vajadustele.

C



TUNNUSGRAAFIKA



TUNNUSGRAAFIKA

Tunnusgraafika baseerub Tehnopoli tunnusgraafikal, 
mis tähistab risttee sümbolit, ühendades endas 
erasektori, avaliku sektori ja teadusasutused ühtsesse 
kogukonda, olles vajalik tugi tehnoloogiaettevõtluse 
edendamisel. 
Tulenevalt logomärgi geomeetrilisest pildist, peab 
tunnusgraafikat kasutades alati järgima selle paigutust - 
horisontaalselt ja diagonaalselt ristuvaid teid.

Ühinevate teede kaldenurgad on fikseeritud 1350 ja 900 
nurga all, kuid telgede pikkused on vastavalt formaadi 
eripärale skaleeritavad.
Tunnusgraafikat luues on keelatud muuta telgede 
kaldenurki. 

Tunnusmustri loomisel on lubatud joonte ja 
täisvärvis pindade omavahelist kombineerimist.

Vastavalt  vajadusele võivad täisvärvis 
tunnusmustri pinnad olla ka läbipaistvad.

135o

135o

90o



FOR
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connectedhealth.ee



Nunc maximus augue odio, a gravida 
lacus varius vitae. Nam pulvinar arcu 
sed turpis tempus condimentum. 
Vestibulum ultricies euismod varius. Sed 
eget quam massa. Morbi gravida, metus nec 
volutpat 

Nunc maximus augue odio, a gravida 
lacus varius vitae. Nam pulvinar arcu 
sed turpis tempus condimentum. 
Vestibulum ultricies euismod varius. Sed 
eget quam massa. Morbi gravida, metus nec 
volutpat 

LOREM
IPSUM!

LOREM
IPSUM!

Nunc maximus augue odio, a gravida 
lacus varius vitae. Nam pulvinar arcu 
sed turpis tempus condimentum. 
Vestibulum ultricies euismod varius. Sed 
eget quam massa. Morbi gravida, metus nec 
volutpat 

LOREM
IPSUM!

TUNNUSGRAAFIKA 
FOTOGA

Kui foto hele/tumeduse aste on piisav, 
kasuta ühes graafilises elemendis 
Connected Health gradienti koos 
multiply efektiga. Kui foto on selleks 
liiga tume või multiply efekti muudel 
tehnilistel põhjustel kasutada ei saa, 
peaks värvi läbipaistvus olema 60 kuni 
80% (sõltuvalt  foto hele-tumeduse 
astmest.

Kui foto või graafiline taust on liiga kirju, 
mis halvendaks pikema teksti loetavust, 
kasuta teksti täisvärviga taustal.



TUNNUSGRAAFIKA 
FOTOGA



TUNNUSGRAAFIKA 
FOTOTA



ÜHISBRÄNDINGU 
PÕHIMÕTTED



LOGO KASUTUS TEHNOPOLI 
TÜTARKAUBAMÄRGINA

Juhtudel, kus esitletakse rohkem 
kui ühte brändi logo, tuleb tagada 
logode vahele piisavalt palju vaba 
ruumi. Näitel on märgitud ära 
minimaalne logode omavaheline 
kaugus.

Samuti tuleb järgida logode 
omavahelisi suuruse 
proportsioone.



ESITLUS KOOS 
TEISTE KAUBAMÄRKIDEGA

Kui Connected Health on peamine sündmuse korraldaja, 
paikneb selle logo üleval ning teised brändid paigutuvad 
alla serva. 

The Connected Health Cluster is a country-wide partnership between health-related stakeholders in 
Estonia, who are committed to accelerating the adoption of connected health solutions, on an 

international scale and on commercial terms. The cluster brings together start-ups, health IT 
companies, pharma companies, healthcare providers, user groups and public authorities to 

accelerate the development and implementation of novel health products and services. The 
cluster is part of the European Connected Health Alliance and the ScanBalt network.

CONNECTED HEALTH CLUSTER
The Connected Health Cluster, led by Tehnopol Science and Business Park, connects you with 

the Estonian health innovation ecosystem – we help you to find information or partners, so 
you can start taking advantage of the unique environment Estonia offers.  

+372 508 7043
piret.hirv@tehnopol.ee

connectedhealth.ee
LinkedIn: Estonian Connected Health Cluster 

CONTACT 

ABOUT

● Collaborative development 
in health technologies.

● International co-operation opportunities with 
Estonian digital health companies

● Business development services for health tech 
companies in Estonia and Europe

● Incubation for start-ups, export acceleration for scale-up 
companies, office and lab space, soft-landing for foreign companies

● Study visits and networking with Estonian digital health stakeholders

WHAT WE OFFER



CONNECTED HEALTH BRÄNDI ESITLEMINE TEISTE 
KAUBAMÄRKIDE KOMMUNIKATSIOONIS

Juhtudel, kus on kasutusel ainult Connected Health logo 
ning esitletava pinna taust on liiga kirju või detailiderohke, 
tuleb samuti kasutada eraldi logo tausta. Logo tausta võib 
kasutada ka siis, kui see kujundusliku kontseptsiooniga 
paremini haakub.
Muudel juhtudel, kus logo loetavus pole ohustatud, ei pea 
laogotausta kasutama. Küll aga tuleb siis silmas pidada, et 
logo õmber jääks piisavalt palju õhku. 
  

Logo tausta värv või piirjoon peab olema kooskõlas 
Connected Health korporatiivsete värvidega.



KUJUNDUSNÄIDISED



KUJUNDUSNÄIDIS

Toetame Sind innovatsiooni teekonna igas etapis: aitame Sul luua innovaatilist
lahendust, seda testida ja arendada, pakume mentorite tuge, osalemist seminaridel

ja töötubadel. Leiame just Sulle sobiva valemi innovatsiooni elluviimiseks.

Connected Health klaster/Tehnopol on paindlik ja pädev 
partner, mis toetab oma liikmeid vastavalt nende 

soovidele ja vajadustele.

●  Lood meie tegemistest, kus tuleb välja meie kui partneri roll
●  Ettevõtteid toetavate töötubade, seminaride korraldamine

●  Innovatisooni rakendamist hõlbustavate 
koostöökokkulepete korraldamine eri

inistitutsioonidega

TEGEVUSED

TERVISE-
INNOVATSIOONI
PARTNER



KUJUNDUSNÄIDIS

EKSPORT
Usume Sinu ettevõtte 
loodud lahendustesse ja aitame 
Sul suurema turu haaramiseks
jõuda ekspordivalmiduseni



KUJUNDUSNÄIDIS

EDULUGUDE
KASVULAVA



KUJUNDUSNÄIDIS

RAHASTUS
Usume, et head mõtted ei pea rahaliste 
võimaluste tõttu kammitsetud olema. Sestap 
aitame Sinu ideel teoks saada: kaasrahastame 
projekte, teeme ülevaate erinevatest 
täiendavatest rahastusvõimalustest, aitame Sul 
jõuda investeeringuni või leiame Sulle sobiva 
kiirendi ja seda kõike kas Eestist või maailmast.



ÜRITUSE NÄIDIS
ESINEJATEGA

TASUTA 
VEEBISEMINAR

PERSONAAL-
MEDITSIIN 
TERVISHOIUS
16. detsember

13.00–15.30

Tõnu Esko
Geenivaramu

Piret Hirv
Connected Health klaster

Andre Koit
Roche

Terje Peetso 
PERH

 Bettina Ryll 
Melanoma Patient Network Europe

PERSONAAL-
MEDITSIIN 
TERVISHOIUS

TASUTA 
VEEBISEMINAR
16. detsember
13.00–15.30

Piret Hirv
Connected Health klaster



STUUDIONURK



ONEPAGER



Eesnimi Perenimi
amet / profession

Mob: +372 555 5555
E-Mail: nimi@tehnopol.ee
Skype: EPere

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol

YOUR PARTNER 
IN HEALTH INNOVATION

Eesnimi Perenimi
amet / profession

Mob: +372 555 5555
E-Mail: nimi@tehnopol.ee
Skype: EPere

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol

YOUR PARTNER 
IN HEALTH INNOVATION

E-POSTI SIGNATUUR



SOTSIAALMEEDIA



ESITLUS

CONNECTED HEALTH KLASTRI JA
TERVISETEHNOLOOGIA
KOMMUNIKATSIOONI FOOKUSED 2021

RAHASTUS
Usume, et head mõtted ei pea rahaliste võimaluste tõttu kammitsetud olema.

Sestap aitame Sinu ideel teoks saada: kaasrahastame projekte, teeme
ülevaate erinevatest täiendavatest rahastusvõimalustest, aitame Sul jõuda
investeeringuni või leiame Sulle sobiva kiirendi ja seda kõike kas Eestist või
maailmast.

TEGEVUSED
• Lood ühisarenduste tulemustest

• Lood ettevõtete rahastuse leidmisest, välja toodud ka meie
panus selle juures

• Aitame ettevõtetel päriselt ka rahastust leida

• Ürituste sari + taskuhääling edulugudest v õppetundidest

1. TUNTUS
2. ÕIGED SEOSED
3. SOOVITUD REAKTSIOON

BRÄNDI EESMÄRK

Connected Health Cluster

WHAT WE OFFER

• Collaborative development 
in health technologies.

• International co-operation opportunities 
with Estonian digital health companies

• Business development services for health 
tech companies in Estonia and Europe

• Incubation for start-ups, export acceleration for scale-up companies, 
office and lab space, soft-landing for foreign companies

• Study visits and networking with Estonian digital health stakeholders

The Connected Health Cluster, led by Tehnopol Science and Business 
Park, connects you with the Estonian health innovation ecosystem –
we help you to find information or partners, so you can start taking 
advantage of the unique environment Estonia offers. 

ABOUT
The Connected Health Cluster is a country-wide partnership between 
health-related stakeholders in Estonia, who are committed to 
accelerating the adoption of connected health solutions, on an 
international scale and on commercial terms. The cluster brings together 
start-ups, health IT companies, pharma companies, healthcare 
providers, user groups and public authorities to accelerate the 
development and implementation of novel health products and services. 
The cluster is part of the European Connected Health Alliance and the 
ScanBalt network. 

CONTACT
+372 508 7043
piret.hirv@tehnopol.ee
connectedhealth.ee
LinkedIn: Estonian Connected Health Cluster 



BRÄNDING 
TOODETEL



TOOTENÄIDISED



TOOTENÄIDISED



TOOTENÄIDISED



TOOTENÄIDISED



TOOTENÄIDISED



Lisaküsimuste puhul võtke ühendust brandnew.ee


