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SISSEJUHATUS 
 

Kahjuks ei suuda mõned ettevõtted end õigesti positsioneerida ega korrektselt delegeerida 

klientidele oma maailmavaadet ning sellega ka edastada oma väärtuseid. Enamjaolt ei 

põhjusta seda ettevõtte puuduste olemasolu vaid pigem nigel või üldse puuduv visuaalne 

imago. 

 Visuaalne identiteet annab firmale võimaluse tõestada oma unikaalsust, parandab 

kommunikatsiooni tarbijatega, meelitab õigeid kliente ning isegi on suuteline looma nii 

klientidele kui ka firmaomanikele kindlustunnet.  

Visuaalset identiteeti võib nimetada tugevaks, kui see on selgesti eristuv oma ainulaadse 

visuaalse loo poolest, mida jutustatakse värvide ja kujundite keeles.  

Selles lõputöös käsitletakse visuaalse identiteedi loomise protsessi Sukrée ettevõtte näitel. 

Sukrée on Tallinnas asuv kondiitritoodete ettevõte, mille omanik on Angelina Illus. Firma 

on turul eksisteerinud vähe aega – ainult kaks aastat – ning sellepärast võib teda nimetada 

arenevaks ettevõtteks. 

 Tooteid on võimalik tellida kas telefoni teel või sõnumite kaudu või osta otse firma 

väikesest stuudiost. Omanik on uhke, et tooteid valmistatakse enda stuudios ning peab seda 

oma firma eripäraks.  

Näide 1. Sukree logo 

 

Sukréel on praegu olemas ainult logo (Näide 1), mis ei edasta ainulaadselt firma 

identiteeti. Tegelikult võib pidada logo kogu visuaalse identiteedi süsteemist kõige 

olulisemaks osaks, sest lähtuvalt sellest on siis võimalik edasi arendada firma ülejäänuid 

visuaalseid komponente ja sellega täielikult edastada firma filosoofiat ja kvaliteeti. 
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Hetkel kasutab firma oma toodete müügis vaid pakendiga seotud rakendusi ehk 

kleebiseid, paelu, karpe. Seoses sellega on visuaalse identiteedi arenemise ülesandeks 

uuendada ja visuaalselt siduda ülal mainitud elemente ning samuti lisada nendele veel: 

visiit-, kliendi- ja õnnitluskaarti. 

Ettevõtte omanik on veendunud, et ettevõtet on tarvis mitte ainult reklaamida, vaid 

auditooriumit laiendada, pideva kvalifikatsiooni tõstmisega ning professionaalsete oskuste 

arendamisega. 

Enamasti on igal turul konkurente ning alati aktuaalsetel kondiitritoodetel on ilmselt 

neid piisavalt. Seega on lõputöö eesmärgiks mitte ainult luua hea visuaalne identiteet, vaid 

luua hoopis midagi silmatorkavat, selgelt eristudes konkurentidest, avades firma filosoofiat 

ja unikaalsust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

1. VISUAALSE IDENTITEEDI OLEMUS 
 

Kuna visuaalne identiteet on tihedalt seotud brändi olemusega, siis visuaalset identiteeti on 

vaja käsitleda brändi printsiipidest lähtuvalt. Esiteks aga on vaja aru saada visuaalsest iden-

titeedist ja vastavalt brändi mõistete olemusest, tähendusest ja vajadusest luua miskit, mis 

kindlasti töötaks. 

 

1.1.Mis on bränd? 
 

Brändi fenomenil on pikk ajalugu, mis juba räägib sellest, et inimesed mõtlesid selle välja 

kindla eesmärgi jaoks, et kergendada, korrapärastada ühiskonnas toimuvaid mehhanisme.  

“Brändi” sõna pärineb proto-saksa keele sõnast brandaz, mis tähendab “põletav”. Sellest 

sõnast pärinevad sõnad nagu brand, brond vana-inglise keelest, mis tähendab “tuli, leek, 

hävitus, tukk”, mille tähendus poeetilises keeles on “mõõk” (sama nagu brand, brant vana-

prantsuse keeles ja brando itaalia keeles).  

Ajapikku “brändi” sõna etümoloogia transformeerus. Näiteks, 1828. aastal sõna “bränd” 

tähendas “rauainstumenti brändimiseks”, aga juba 1550. aastal – “tulise rauaga tehtud 

märk”. 1827. aastal kasutati mõistet toodete, tootja või kvaliteedi identifitseerimiseks. 

Ainult 1854. aastaks hakkas mõiste seostuma konkreetse kaubamärgiga. (Barnhart 1988) 

Vaatamata sellele tekkis brändi prototüüp varem kui selle mõiste. Näiteks, Vana-

Egiptuse vaaraod kasutasid oma hieroglüüfi nagu “allkirja” arhitektuuril: templid, 

monumendid jne. (Slade-Brooking 2016: 12) 

Seega pole brändi kontseptsiooni eilne ilming, vaid selle terminoloogia on üsna uus. 

“Bränd” oli väga ammu kasutatud toote identifitseerimiseks ja diferentseerimiseks. Selle 

termini esmane eesmärk oli valduse omandamise väljakuulutamine ja isegi pärast termini 

laia arenemist ja keerulisemaks muutumist, valduse omandamise kontsept on jäänud 

tänapäevani. Hiljuti pärast valduse fenomeni ilmumist tekkisid tarbijatel sümpaatiad ja 

eelistused eritootja või hankija vastu. (Mindrut, Manolica, Roman 2013: 395) 

Tänapäeval on brändi tarvis mitte ainult toote identifitseerimiseks, vaid ka usalduseks. 

Seega, brändi loomine on iga toote või teenuse edu asendamatu osa. See äratab 

potentsiaalses tarbijas emotsioone ja sellega loob teatavaid “suhteid”, mis jäävad inimese 

tajusse. (Slade-Brooking 2016: 12)  
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Brändi valmistamisel kasutatakse mitte ainult firma nime ja logo, vaid samuti teisi 

vahendeid erinevatest valdkondadest, mis üheskoos annavad rahuolu ja kvaliteedi garantii. 

Logo ja teised visuaalsed komponendid ainult peegeldavad toote kontseptsiooni, kõige 

olulisem tegur selles küsimuses on ikkagi toote unikaalsus ja selle positsioneerimine, mis 

omakorda lubab tarbijale unustamatu kogemuse ning sellega usalduse. 

Selleks, et bränd oleks identifitseeritav ning konkurentidest eristatav, on vaja anda 

brändile iseloomu ja tuua esile tunnusjooni. Käsitletava teema raames seda nimetatakse 

brändi personaalsuseks.  

Brändi personaalsust käsitletakse nagu inimese iseloomujooni. Sellest tulenevalt on 

olemas viis “iseloomujoont”, mille järgi võib eristada brändi:  

1. Avameelsus, mis tekitab selliseid tundeid nagu: siirus ja kodusus, rõõmsus ning ehtsust  

2. Erutus, mis tekitab selliseid tundeid nagu: kartmatus ja energilisus, loomingulisus ning 

kaasaegsus 

3. Pädevus, mis tekitab selliseid tundeid nagu: usaldusväärsus ja vastutus, kindlus ning 

efektiivsus 

4. Elegantsus, mis tekitab selliseid tundeid nagu: glamuursus ja pretensioonikus, šarm 

ning romantilisus 

5. Vastupidavus, mis tekitab selliseid tundeid nagu: kõvadus ja tugevus.  

Selle süsteemi järgi võib tunda, et iga toote kategooria jaoks on oma joon, mida on vaja 

esile tuua, kuid reaalsuses iga toote tüübi jaoks võivad sobida erinevad tunnusjooned. 

Vaadeldes, näiteks, autobrände, Land Roverit iseloomustatakse kui vastupidavat autot, 

samal ajal Ferrari jaoks sobib rohkem elegantsus. See toimub sellepärast, et igal brändil on 

olemas oma unikaalsed väärtused, mille poolest nad eristuvad ning seoses sellega on igal 

brändil ainulaadne suhtlusviis oma potentsiaalsete tarbijatega. Ülal esitatud asjaoludest 

lähtuvalt bränd on omamoodi lubadus, mida produkt delegeerib. Bränding on aga 

immateriaalsete ilmingute edastamine (brändi emotsionaalsus) ning füüsiliselt tajutavate 

atribuutide ellu viimine (nimi, visuaalne identiteet jne.). Eduka brändingu rakendamiseks 

luuakse firma strateegia, mille järgi juba toimub brändingu protsess. (Slade-Brooking 

2016: 14-15)  
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1.2.Mis on logotüüp? 
 

Logotüüp on instrument, mis kujutab endast kujundite, värvide, sümbolite, sageli ka 

tähtede või sõnade kombinatsiooni, mis väljendab ettevõtte lubadusi.  

Esmakordselt ilmus sõna λόγος ehk “sõna” Johannese evangeeliumis. Logotüüp ongi 

ammuaegne nähtus, mille tõenditeks on muistsed vapid, mündid, lipud, vesimärgid ja 

väärismetallide proovid. Ajalooliselt oli logotüübi eesmärgiks objekti/subjekti päritolu 

salvestamine ning selle/tema väärtuse tõstmine prestiižika pere suhtumise kaudu. Esimene 

kaasaegse logotüübi versioon ilmus 19. saj lõpus suurte rahvuslike korporatsioonide 

tekkimise ja nende laiendamise tõttu. Tekkis toodete identiteedi probleem: ei olnud 

kvaliteedi märgistust, mille kaudu oleks võimalik tooteid identifitseerida ja eristada 

konkurentidest. Selle laheduseks oli kaubamärk. Kaubamärki oli võimalik registreerida 

nagu patenti, mis aitas legaalselt tõkestada sanktsioneerimata kaubamärgi kasutust. (Slade-

Brooking 2016: 24-27) 

Logotüüp on oluline osa kampaania kommunikatsiooni struktuurist. Logo ongi nagu 

ettevõtte allkiri, mis sümboliseerib kontseptsiooni ja töötab sidepidajana tarbija ja ettevõtte 

vahel. (Adîr G., Adîr V., Pascu 2012: 1) 

On olemas mitu versiooni kuidas logotüüpi saab visuaalsel kujutadat: 

• Pildimärk. Kujutab endast stiliseeritud ja visuaalselt lihtsustatud objekti. Näiteks: WWF 

• Abstraktne või sümboolne märk, mis kehastab suuri ideid. Seda tavaliselt kasutatakse 

rahvusvaheliste korporatsioonide puhul. Näiteks: Toyota 

• Tähemärgid. Näeb välja nagu üks stiliseeritud täht või monogramm. Tavaliselt antud 

logotüüpi kasutavad rahvusvahelised firmad. Näiteks: Unilever 

• Sõnamärgid. Kujutab endast ettevõtte nime, mille identiteeti edastatakse unikaalse 

kirjatüübi kaudu. Näiteks: Saks Fifth Avenue 

• Kombineeritud märk. Kujutab endast ettevõtte nime ja illustratsiooni sulamit. Näiteks: 

Innocent 

• Laiendatud märgikasutus. Kujutab endast iseseisvate logode rida. Selline lähenemine on 

praegu päris populaarne, sest kindlustab paindlikkuse ja annab võimalust kasutada 

erinevaid kommunikatsiooni strateegiaid. (Slade-Brooking 2016: 24-27) 

Selleks, et logol oleks tugev identifikatsioon, peab logotüüp olema: 

• Loetav 

• Sisule vastav 
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• Kohanemisvõimeline 

• Reprodutseeritav 

• Meeldejääv 

• Kauakestev 

• Lihtne 

Selleks, et tarbija ja ettevõtte vaheline kommunikatsioon oleks edukas, peab logo täitma 

järgmiseid funktsioone: 

• Kontakti funktsioon ehk publikuga kontakti kindlustamine; 

• Seletav funktsioon ehk organisatsiooni identiteedi avamine; 

• Denotatiivne funktsioon ehk organisatsioonist teabe tagamine; 

• Identifikatsiooni funktsioon ehk sihtgruppi eraldamine; 

• Mõjukuse funktsioon ehk emotsionaalsus. Signification function - follows to add 

emotion;  

• Tõlgendamise funktsioon ehk sõnumi tõlgendamine; 

• Esteetiline funktsioon ehk esteetilise naudingu pakkumine. (Adîr G., Adîr V., Pascu 

2012: 2) 

 

1.3.Mis on visuaalne identiteet? 
 

Üldiselt on visuaalne identiteet visuaalsete brändi elementide (värv, vorm, kuju) kogum, 

mis väljendab sümboolset tähendust. Laiemas (korporatiivses) tähenduses võib visuaaalne 

identiteet sisaldada selliseid elemente, nagu arhitektuur, värvide skeemid ja rõivastustiil 

(Visual identity: business dictionary).  
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Joonis 1. Brändingu identiteedi elemendid (Mindrut, Manolica, Roman 2013: 395) 

 

Identiteedi disaini kontseptsiooniks on firma valdkonna ja väärtuste edastus. Selle 

terviklikkust ja asjakohasust formuleerivad sellised aspektid nagu: kultuur, personaalsus, 

positsioneerimine, suhted, identiteet jne. Järelikult: tugeva visuaalse identiteedi loomiseks 

ja selle õigesti tõlgendamiseks on vaja nii toote ja tarbijate kui ka riigi konjunktuuri ning 

tausta mõistmist. 

Visuaalsel identiteedil on firma identifikatsioonis oluline aspekt. See äratab visuaalsete 

kanalite kaudu oma potentsiaalsetes tarbijates tähelepanu ning selle protsessi käigus tekib 

mulje brändist, mis vaieldamatult mõjub ka toote imagole. 

Brändi imago saavutamiseks transformeerub visuaalne identiteet üheks või mitmeks 

järgmiseks komponendiks: logotüüp (mille põhimõtted olid juba käsitletud üleval), rõivad, 

märgid, kantseleitarbed, Marketing Collateral (turundusmaterjalid), sõnumid ja tegevused, 

tooted ja pakendid, emotsioonid. (Mindrut, Manolica, Roman 2013: 395-396) 

Visuaalse identiteedi fenomeni tähtsust võib põhjendada psühholoogia vaatepunktist. 

Vastavalt kognitiivse psühholoogia geštalt-traditsioonidele, inimesed kipuvad märkama 

sarnaseid asju, või mis näivad, kõlavad või “tunduvad” üksteisele kuuluvatena. Vastavalt 

evolutsioonile, inimeste sensoorne süsteem, mis vastab samuti visuaalsete stiimulitele, 

peab looma korra kaosest ning ühtsust mitmekesisuses.  

Neuroteaduse uuringud näitavad, et erinevad nägemise alad visuaalses ajukoores 

võiksid areneda just erinevates sfäärides (nt vorm, sügavus, värv) korrelatsiooni 

väljatõmbamiseks ja mitme tunnusjoone klastrisse ühendamiseks (grupeerimiseks) (Zaidel 

2005: 39). Grupeerimine ja suhete leidmine on kasulik evolutsiooni jaoks, sest see aitab 
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avastada objekte ja tervikuid. Selline oskus võib-olla arenes oskusest tuvastada selliseid 

ohte nagu puu taha end osaliselt peitnud tiiger (Hekkert 2006: 157-172). 

 

1.4.Visuaalse identiteedi komponendid  
 

1.4.1.Värv 

 

Firma kommunikatsiooni sfääride toetamiseks ja terviku loomiseks määratakse brändile 

kindlad värvid (värvi perekond) (Wheeler 2013: 150). 

Värvi peetakse kõige tugevamaks stiimuliks disainis, sest värv on esimene, mida 

inimene tajub, edastades disaini olemust enne kui teised visuaalset identiteeti edastavad 

komponendid. Värviteooria printsiipe kasutades pakutakse tarbijale dünaamilist, 

unikaalset, mõjukat ja püsikindlat disaini. Silmapaistev värv tekitab alati momentset 

reaktsiooni ning sellepärast on inimesi lihtne stimuleerida, rahustada, kaasata või hoopis 

millestki värvide kaudu informeerida. Disainis kasutatakse kindlat värvi ja nähakse ette, 

kuidas inimene reageerib värvi stiimulile. (Best 2012: 336) 

Värvi kui identifikatsiooni hakati rakendama juba ammu. Näiteks riigid rakendasid 

kindlaid värve oma lippudel ja sõjaväe vormiriietuses. Nagu tänapäeval, kasutati värvi 

samuti emotsiooni avaldamiseks või märgistamiseks, näiteks, punast ja kollast kasutatakse 

hoiatusena.  

Näiteks, varem saadi violetset värviainet tigude lima pigmendist, mida oli päris 

keeruline ja kallis toota ning kasutati seda imperaatorite riiete värvimiseks. Just sellepärast 

violetset peeti kuninglikuks värviks.  Siiani assotsieerub violetne värv luksuslikkuse ja 

kõrge kvaliteediga. (Slade-Brooking 2016: 48) 

On olemas neli tugeva psühholoogilise mõjuga värvi ehk punane, sinine, kollane ja 

roheline. Nende mõjud inimesele on järgmised:  

• Punasel värvil on tugev füüsiline ja madal psühholoogiline mõju.  

• Sinisel värvil on tugev intellektuaalne ja kõrge psühholoogiline mõju.  

• Kollasel värvil on tugev mõju emotsioonidele, egole ja enesekindlusele. 

• Rohelisel värvil on vaimu, keha ja emotsioone balansseeriv mõju.  
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Ülejäänud värvide mõju:  

• Oranžil värvil, kuna ta on kollase ja punase segu, on olemas nii emotsionaalne, kui ka 

füüsiline mõju. See värv annab toidu, soojuse, kodu ja sensuaalsuse tunde.  

• Indigo värv on kõige tumedam värvidest ning arvatakse, et see on sisevaatluse ja 

sügavate mõtete värv. 

• Violetne värv, kuna ta on punase ja sinise segu, on nii füüsilise kui ka mentaalse mõjuga. 

Ta on kujutlusvõime ja filosoofiliste mõtete värv, mida võiks nimetada “vaimu värviks”.  

Värvi taju oleneb mitte ainult värvi toonist, kui ka selle väärtusest ja küllastusest. 

Näiteks, heledamad värvid assotsieeruvad lõdvestusega, erksad värvid – erutusega. (Batra, 

Seifert, Brei 2016: 124-125) 

 

1.4.2.Kirjatüüp 

 

Terviklik brändi imago ei saa tekkida unikaalse kirjatüübita, lahutamatu brändi identiteedi 

osata. Kirjatüüp on edukalt valitud, kui ta vastab brändi positsioneerimisele ning 

strateegiale.  

Tavaliselt kiputakse valima mitut kirjatüüpi hierarhia rajamiseks. Kuna erineval 

visuaalsel identiteedi kandjal on omalaadne spetsiifika (näiteks, pakend, reklaambänner või 

veebileht), siis on mõistlik valida identiteediks mitu kirjatüüpi. (Wheeler 2013: 154) 

Nagu värv, võib kirjatüüp tunduda kas otsekohesena või ikkagi tagasihoidlikuna, 

energilisena või rahulikuna ning sellist tunnet võib saavutada erinevate kirjatüüpide 

kontrastide abil. Kirjatüüp ei ole ainult lingvistiline element - ta on suuteline visuaalselt 

väljendama ka hääletooni, kultuuri. (McQuarrie, Phillips 2016: 145) 

Lisaks võib kirjatüüp mitte ainult rääkida kultuurist, kuid samuti tekitada emotsiooni. 

Näiteks, kirjatüübi paksud jooned tekitavad maskuliinsuse tunnet, šeriif kutsub esile 

leebust ja ausust, šeriifideta kirjatüüp – mõningast karedust. (Batra, Seifert, Brei 2016: 

124-125) 

Kuna kirjatüüp on semiootiline nähtus, on iga valdkonna jaoks sobivad kirjatüübi stiilid: 

ühed on kohased IT-valdkonnale, teised toidu, kolmandad kosmeetika brändide jaoks. 

Kirjatüübi semiootilisest keelest arusaamine tagab, et visuaalse identiteedi loomisel 

kasutatakse õiget visuaalset keelt. (Slade-Brooking 2016: 46-47) 
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1.5.Marketing Collateral (turundusmaterjalid) 

 

Marketing Collateral (Turustamise tagatis) on sellised visuaalse identiteedi komponendid 

nagu ettevõtte oma väljaanded, brošüürid, veebilehed. 

Korralik Marketing Collateral (Turustamise tagatis) annab tarbijale korrektset 

informatsiooni korrektsel ajal. Näiteks, jutustab kohvi ajaloost ja tootmise meetoditest just 

sama kohvi joomise ajal. Lisaks korralik Marketing Collateral (Turustamise tagatis) 

edastab vajalikku ja lihtsat informatsiooni ja sisaldab üleskutset ja kontaktandmeid. 

(Wheeler 2013: 174) 

Lõputöös ei kasutata visuaalse identiteedi loomisel Marketing Collateral (Turustamise 

tagatis), kuid edaspidi arenemisel oleks ikka mõistlik seda rakendada, et saavutada 

suuremat kõlapinda tarbijate seas. 

 

1.5.1.Märgid ja piktogrammid 

 

Märgid on sellised visuaalse identiteedi komponendid, mille eesmärgid on 

• Anda informatsiooni edasi 

• Identifikatsioon 

• Reklaam 

• Näidata õiget suunda 

• Mitmekesistada sihtpunkti leidmise kogemust. 

Kõige levinumaks märgisüsteemiks näiteks on liiklusmärgid: need on tehtud ühe 

standardi järgi ja stiilis, mis aitab lühendada aega märgi identifitseerimisel ja tagada 

ühiskondlikku turvalisust. (Wheeler 2013: 176-177) 

Lõputöös ei kasutata märke, kuna sellel ei ole tõsist vajadust. Ettevõttel pole tarvis 

markeerida reegleid (nt. kohvikute ustel) või vajalikku informatsiooni (kergemini 

arusaamiseks). Küll on aga võimalik seda luua edasi identiteedi arenemisel, kuid selles 

olukorras märkidel oleks pigem illustratiivne iseloom. 
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1.5.2.Pakend 

 

Pakend on visuaalse identiteedi komponent, mis tegeleb taara, pakendi ja nende ümbriste 

disaini läbitöötamisega. Sellele võib samuti lisada paelu, kleebiseid, mida kasutatakse 

pakendil. See aitab samuti luua visuaalset brändi tervikut.  

Pakendi disain on selliste graafiliste elementide nagu visuaalse identiteedi kirjatüübi, 

fotode, kirjade, ikoonide jt. kasutamine pakendil. Samuti visuaalse identiteedi loomisel on 

võimalik mainida pakendi kuju, materjale, suurust, mis omakorda mõjutab toote taju ja 

vastuvõtlikkust. Antud elementide vahekord ja nende kasutus mõjutab seda, kuidas tarbija 

tõlgendab teavet. Toidu pakendi esiküljel paikneb tihti toidu pilt või foto, mis räägib 

sellest, mis on sees. Kuna pakendi kaudu sõnumite edastamine on saanud asendamatu elu 

osaks ning tarbijate jaoks pakendi interpretatsioon on saanud proosaliseks küsimuseks, on 

turundajad suutelised välja töötama kommunikatsiooni strateegiaid, mis sobivad igale 

sihtgrupile või toodete tüübile. (Ambrose 2011: 96-97) 

 

1.5.3.Kantseleitarbed 

 

Kantseleitarbed on visuaalse identiteedi komponendid, mis hõlmavad kirjutamise jaoks 

loodud tarbeid nagu: paber, ümbrik, pastakas, pliiatsid, markerid, märkmikud, joonlaud, 

mille eesmärgid on 

• haarata tarbijaid  

• kommunikeerida oma sõnumit potentsiaalsetele tarbijatele kõiksugustes keskkondades  

• identifikatsioon 

• reklaam. (Slade-Brooking 2016: 145) 

Sellele võib samuti lisada nt. kinke-, kliendi- ja visiitkaarte. Viimaseid kasutatakse 

käsitletava firma identiteedi loomisel.  

 

1.5.4.Rõivaste disain 

 

Rõivaste disain on visuaalse identiteedi komponent, mis tegeleb vormiriietusega ning selle 

eesmärgid on: 
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• Teha nähtavaks ettevõtte töötajaid ning sellega lihtsustada operatsioone klientidega  

• Määrata töötajate hierarhia 

• Identifikatsioon 

• Eristuda konkurentidest 

• Luua ettevõtte imago 

• Hoida standardeid (nt. laborikittel) 

• Muuta töötamise protsessi antud keskkonnas mugavamaks ja mobiilsemaks. (Wheeler 

2013: 188-189) 

Tänapäevases maailmas univormi kui identiteedi tähtsus on suur. Näiteks, kuna sinine 

värv 19. sajandil seostus autoriteedi ja tõsiduse, aga samas mitte ähvardava iseloomuga, 

otsustati seda kasutada politsei vormiriietuse värvina. (Slade-Brooking 2016: 48) 

Lõputöös ei kasutata visuaalse identiteedi loomisel selliseid elemente, kuid edasisel 

arenemisel oleks ikka mõistlik seda rakendada, et saavutada suuremat kõlapinda tarbijate 

seas. 

 

1.5.5.Sõnumid ja tegevused 

 

Brändi realisatsioon pole ainult selle visuaalne osis, vaid ka sõnumite ja tegevuste vahetus. 

Sõnumid ja tegevused edastavad ettevõtte lubadusi. Sõnumite ja tegevuste arendamise ajal 

ettevõte määrab sihtgrupile kohaldatud kommunikatsiooni ja reklaami strateegiaid.  Sel-

lega tugevdatakse ettevõtte imagot. (Temporal 2005: 253) 

Selles lõputöös ei käsitleta sellist brändi elementi, aga tulevikus ehk brändi visuaalse 

osa edasiarendamisel on soovituslik pöörata sellele tähelepanu.  

 

2. UURING 
 

2.1.Eesti kondiitrifirmade visuaalse identiteedi uuring 
 

Kuna kondiitritoodetel on olemas palju konkurente, on tarvis analüüsida, kuidas nad 

positsioneerivad end ja näitavad oma filosoofiat visuaalsete vahendite kaudu, miks ja 

kuidas need eristuvad üksteisest ning näitavad oma potentsiaalseid eeliseid. See annab 

võimalust mõista visuaalseid keeli, mis on enamasti kasutatud konkureerivate firmade 
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poolt ja pärast seda luua ainulaadset keelt, mis oleks sobiv, mõistetav ja samas unikaalne 

kondiitriäride jaoks.  

Kui rääkida kondiitrifirmadest Eestis, võib esile tuua viis mainekamat firmat: Topellier 

Bakery, Gustav, Komeet, Pihlaka, Tassikoogid.  

Näide 2. Topellier Bakery logotüüp 

  

Topellier Bakery (Näide 2) visuaalse identiteedi värvideks on must ja valge, mis 

muudab firma taju intelligentsemaks, prestiižikamaks, elegantsemaks, täiuslikumaks, 

korralikumaks (Negrea, Strungă, Vlăduțescu 2017: 153-154). Nii värvid kui ka logo 

illustratiivne ja tekstiiline osa on valmistatud minimalistlikus stiilis, mis veelgi toetab 

elegantsust. Kooskõlas elemendid annavad isegi omapärase mõõdukuse tunnet, mis 

omakorda näitab, et ollakse kindlad oma toodangu kvaliteedis ja usutakse sellesse 

sajaprotsendiliselt. 

 

 

 

 

 

 

 

Näide 3. Gustav logotüüp 

 

Gustav (Näide 3) kasutab oma visuaalses identiteedis musta värvi ja kuldkollast. Selliste 

värvide kombinatsioon loob prestiiže brändi tunde (nagu Topellier), kuid rõhutab seda 
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veelgi läbi kuldse värvi. Kirjatüüpide ja illustratiivsete elementide valik viitab brändi 

rikkalikule ajaloole ja traditsioonide pidamisele.  

Näide 4. Tassikoogid logotüüp 

 

Tassikookide (Näide 4) emotsionaalne osa erineb ülalmainitud kondiitriettevõtetest. 

Kasutatakse heleroosat, mis sümboliseerib hellust, emotsionaalsust, romantilisust, 

naiselikkust. Pruun lisab mugavuse, läheduse aspekti brändi tajumisel. (Negrea, Strungă, 

Vlăduțescu 2017: 153). Nii kirjatüüp kui ka illustratiivne osa on teostatud romantilises 

stiilis, mis omakorda toetab hella, naiseliku brändi emotsionaalsust. Samas logomärk 

mõjub pigem illustratsioonina. 

 

Näide 5. Kohvik Komeet logotüüp 

 

Vaatamata sellele, et Komeeti (Näide 5) peetakse kohvikuks, assotsieerub see inimeste 

tajus rohkem kvaliteetsete ja eriti maitsvate kondiitritoodetega. Visuaalses identiteedis 

kasutavad nad heledaid värve, mis nagu Tassikookide puhul, meenutab midagi pehmet, 

romantilist, kuigi Komeedil pole üldse naiselikku emotsionaalsust. Näiteks, siniroheline 

(peavärv) annab tasakaalu, siirust, lahkust, lojaalsust ja samas kindlust. Kollasel on 
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stimuleerivad, optimistlikud ja loomingulisust soosivad omadused (Negrea, Strungă, 

Vlăduțescu 2017: 152). Värvid on esindatud heledates toonides. See omakorda pehmendab 

värvi toimet. Kirjatüüp valiti samuti pehme iseloomuga, kuid selles on kindlasti palju 

rohkem tõsidust, stabiilsust, kui Tassikookide omas. Illustratiivne osa tundub mänguline, 

isegi natuke lapselik. Üldiselt, antud logo tundub pehme, natukene naiivne ja mänguliseks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Näide 6. Pihlaka logotüüp  

 

Oma visuaalses identiteedis kasutab Pihlaka (Näide 6) sooje toone: tumepruuni põhilise 

värvina, mis annab mugavuse, turvalisuse, läheduse, siiruse tunnet (Negrea, Strungă, 

Vlăduțescu 2017: 153); oranži ja beeži, mis õigustavad ettevõtte nime ja selle tegevusala. 

Üldiselt ei saa stiili nimetada väga tõsiseks, samas ka liiga mänguliseks: pihlakamarjade 

illustratsioon on päris rõõmus, aga samal ajal üsnagi tagasihoidlik; kirjatüüpi võib 

iseloomustada samamoodi: ei ole liiga ametlik, kuid pole ka naiivne. Vormil, kuhu on 

paigaldatud ülalmainitud elemendid, ei ole nurki, mis veelgi pehmendab kogu logo. 

 

 

 

 

 

 

 

Näide 7. Fazer logotüüp 
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Fazeri (Näide 7) visuaalse identiteedi värviks kasutatakse sinist, mis on kohe 

silmapaistev, sest päris harva võib leida midagi sarnast antud tegevusalas. Selles olukorras 

värv sümboliseerib firma enesehinnangut, rikkalikku ajalugu (Negrea, Strungă, Vlăduțescu 

2017: 152).  

Sõnamärk on elegantset ajaloolise taustaga kalligraafiliselt kujundatud, puudub 

Tassikookidele iseloomulik naivism. Illustratiivne element on „naeratus“, mis samuti 

annab logole mängulist iseloomu. Logo vorm on teostatud ringikujuliselt, mis meenutab 

kaht viimast näidet pehmete vormide kasutamise poolest. 

 

2.2.Firma taust ja väärtused  
 

Firma tausta ja selle väärtuste mõistmine avab brändi olemust ja seda, mida saab firma pak-

kuda, et meelitada sihtgruppi. Selleks on vaja analüüsida eripärasid, atribuute. Sellest läh-

tuvalt leitakse brändi analüüsimisel pidevalt faktoreid, tänu millele võiks bränd silma paista 

ja püütakse leida seda, mida bränd võib teistest erinevalt pakkuda. 

 

2.2.1.Intervjuu 

 

Käsitletava kondiitritoodete firma paremaks tundmaõppimiseks oli korraldatud intervjuu 

(Illus 2019) firma omanikuga. Intervjuuks ettevalmistatud küsimused olid jagatud kaheks 

rühmaks. Esimene küsimuste rühm oli rohkem ettevõttega tutvumiseks ja ajaloost 

arusaamiseks, teine – brändi põhiolemuse avamiseks. Intervjuu andis võimalust tutvuda 

firma ja selle omanikuga lähemalt, mõista firma maailmavaadet, väärtusi ja sihte, sise- ja 

välisprotsesse, tarbijatega interaktsiooni iseloomu.  

Lühidalt võib ütelda, et Sukrée on noor, aga pidevalt arenev firma, mis positsioneerib 

end usaldusväärse, kvaliteetse, naturaalse, täpse ja innovaatilisena. Firma põhiline 

sortiment on pidulikud tordid, keeksid, küpsised (samuti macaron’id), cakepops’id, 

meringue’d (besee), vahvlid. Firma tähelepanu keskpunktis on alati tarbijad, sest tooted on 

valmistatud just nende soovide järgi. Suurte tellimuste puhul pakub firma erinevaid 

konsultatsioone: täidise, välimuse, proovimise, kohale toimetamise ja isegi laual 

paigaldamise võimalusi. Sukrée püüab alati täiuslikkuse poole nii maine, välimuse kui ka 

kvaliteedi küsimustes.  
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2.2.2.Tarbija profiilid 

 

Edukas visuaalne identiteet äratab alati publikus tähelepanu, jutustab midagi. Selle 

elluviimiseks on vaja mõista tarbijate soove ja vajadusi, seda on vaja korraliku hääletooni 

määramiseks. 

See aitab luua “inimese prototüüpi”, mis vastaks brändi sihtgrupile. Selle käigus 

käsitletakse, mis tunnuseid, iseloomujooni omab antud inimene ja isegi selliseid detaile 

nagu: välimus, vanus, sugu, töö, oskused, tulud, lähedased inimesed ehk sõbrad ja 

vanemad, lapsed, eluviis, millist puhkust eelistatakse: kas aktiivset või passiivset; brände, 

mida eelistatakse; huve ja hobisid. (Slade-Brooking 2016: 54-55) 

Sukrée jaoks oli leitud neli tarbijate arhetüüpi.  

Natalia 

Vanus: 53  

Sugu: naine  

Töö: meditsiiniõde  

Tulud: keskmine palk  

Tema on lahke, sõbralik, rõõmus, tõeline perenaine. Tema eelistab veeta vaba aega oma 

laste ja lastelastega ning tihti käib nende juures ja rõõmustab neid erinevate originaalsete 

kondiitritoodetega, aga mitte tihti – peamiselt pidude puhul. Kondiitritoodete valikuks on 

kas magusad, huvitavad ja lõbusad või siis klassikalised käsitöötooted, oleneb peost. 

Ülejäänud brändide puhul väärtustab kindlust, kvaliteetsust, mugavust. 

Kristel 

Vanus: 26  

Sugu: naine  

Töö: modell, blogija  

Tulud: võimaldavad kulutada raha luksuslikele asjadele  

Tema on ekstravert. Tema jaoks on oluline, mida teised inimesed mõtlevad temast. 

Kristelit huvitavad mood, ilu ja sotsiaalne elu. Vaba aega eelistab ta veeta oma 

sõbrannadega kohvikutes, moodsatel üritustel ja kuurortides välismaal. Tegurid, mis 

mõjutavad kondiitritoodete valikut on nii maitse, kui ka välimuse mitteordinaarsus, 

trendid. Ülejäänud brändide puhul väärtustab novaatorlust, moodsust, unikaalsust. 
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Anna  

Vanus: 21  

Sugu: naine  

Töö: tudeng  

Tulud: piiratud  

Vaba aega eelistab veeta oma sõpradega ühiselamus, õues, kohvikutes, raamatukogudes. 

Tema jaoks on väga olulised tema sõbrad ning sellepärast korraldab ta koguaeg üllatus-

sünnipäevi või teisi pidusid Kondiitritoodete valikuks on huvitavad, huumorimeelsed 

tooted, mida võib lihtsalt ja kiirelt tellida. Ülejäänud brändide puhul väärtustab 

kättesaadavust, nooruslikkust, unikaalsust, lõbusust. 

Tarmo  

Vanus: 40  

Sugu: mees  

Töö: pangas  

Tulud: keskmised  

Tarmo on lahke, leebe, hoolikas ja humoorikas. Tarmo armastab oma abikaasat ja tütart. 

Vabal ajal ta sõidab perega kas maale või lihtsalt loodusesse. Tegurid, mis mõjutavad 

kondiitritoodete valikut on kindlus, mugavus, lihtne kättesaadavus, käsitöö. Ülejäänud 

brändide puhul väärtustab kvaliteetsust, vastupidavust, lihtsust. 

Sellest võib teha järelduse, et on vaja luua visuaalset identiteeti, mis näeks välja lõbus, 

sõbralik, kaasaegne, lihtne.  

 

2.2.3.Briifimine  

 

Briif on loodud selleks, et määrata kindlaid eesmärke korraliku visuaalse identiteedi edasi 

arendamiseks. See dokumenteerib põhilisi brändi printsiipe. See aitab mõista, siis 

positsioneerida brändi ja leida õiget strateegiat. Tavaliselt briif koosneb järgmistest 

komponentidest: 

• Visioon  

• Brändi ülesanne  

• Brändi tuum, idee 

• Brändi atribuudid  
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• Positsioneerimine 

• Brändi printsiibid ja uskumused 

• Konkurendid 

• Konkurentsieelis  

• Edasiviiv jõud. (Wheeler 2013: 138-139) 

Sellest johtuvalt on Sukrée briif selline: Sukrée on kondiitritoodete ettevõte, mis 

väärtustab kvaliteetsust, usaldust, täpsust, innovaatilisust. Brändi ülesanne on luua 

unustamatu pidu oma originaalsete toodetega, arvestades oma tarbijate soove. Brändi 

ideeks on unistuse maiustuste loomine. Sukrée positsioneerib end nagu alati arenev, 

moodne, empaatiline ja aus bränd. Bränd usub, et unistuse maiustused loovad piduliku 

meeleolu. Kuna kondiitritoodete ettevõtted on väga levinud, siis on turul konkurente päris 

palju, sellega on vaja leida sellist visuaalse identiteedi printsiipi, mis annaks eristust.  

Vaadeldes konkurente, võib teha järelduse, et käsitletava ettevõtte eelis on selles, et see 

alati areneb, proovib midagi innovaatilist, samas oskab pakkuda unikaalseid lahendusi 

igale tarbijale. Vaadeldes Sukrée põhilisi tarbijate prototüüpe, võib teha järelduse, et bränd 

peab peegeldama oma kvaliteetsust, käsitöölisust, empaatilisust, innovatiivsust, 

unikaalsust. 

 

2.2.4.Moodboard 
 

Esiteks, disainer peab leidma sõnu, mis annaks suuna visuaalse identiteedi loomiseks. 

Järgmiseks sammuks on siis moodboardi loomine. Need kaks on uurimise instrumendid, 

mis kindlustavad, et fookus valitud emotsioonidele on sobiv ja asjakohane. Moodboardiga 

on lihtsam leida brändi peegelduvaid värve, kirjatüüpe, pilte, stiili, mis rõhutaksid brändi 

emotsionaalsust. Tegelikult on värvid väga isiklik fenomen, aga vaatamata sellele on 

samuti nendel olemas kultuuriga seotud konnotatsioonid ning seda kasutades võib leida 

optimaalseid värve nii toodete kui ka samas potentsiaalsete tarbijate jaoks. (Slade-

Brooking 2016: 54-55) 

Moodboardilt, mis oli loodud Sukrée jaoks, võib näha palju eredaid värve, mis annab 

edasi rõõmsa ja sõbraliku tunde; valget, mis annab edasi puhtuse tunde; samuti elegantseid 

kirjatüüpe šerifiga, millega saavutatakse romantilise ja “söödava” pildi tajumist (Vaata 

Lisa 2). 
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3. VISUAALSE IDENTITEEDI LOOMEPROTSESS 
 
3.1.Logo 

 

Kuna visuaalne identiteet oleneb paljustki logost, otsustati esimesena tegeleda just sellega. 

Nagu oli juba mainitud, praeguseks hetkeks on ettevõttel olemas logotüüp, mis ei peegelda 

ettevõtte väärtusi ega tõsta mainet. Logotüübi visandite tegemisel (Vaata Lisa 3) on tek-

kinud mitu suunda, mida võiks edasi arendada. Esimese suuna idee oli ringi kujuga logo 

(mis meenutab torti ülaltvaatest), kus asub siirupile viidatud kirjatüübiga teostatud firma 

nimi. Teise suuna idee oli kasutada logol paksu kirjatüüpi šeriifidega, kus Sukrée sõna e-

akuuti diakriitise märk on asendatud rombiga, mis omajärgu viitab suhkrukuubikule. Kõik 

elemendid paiknevad värvilises raamis, mis loob tervikliku märgi. Otsustati, et antud vari-

ant on edutu, sest see ei anna ettevõttele erilist personaalsust. Kolmas suund oli Sukrée 

sõna “é” ja “e” tähtede kujunditega manööverdus kahe kirsi kuju tekkimiseni. Oli samuti 

planeeritud niimoodi, et ülalmainitud märgid oleks ikka loetavad. Neljas suund oli 

tähemärkide tüvede kõrguse tõstmine siirupi nirede assotsiooni tekkimiseks. Viies variant 

oli kahe viimaste idee süntees ehk kasutatakse nii “é” ja “e” tähtede kujude muutmist kui 

ka siirupi nirede efekti.  

Visandamise pärast oli otsustatud edasi minna kolmanda versiooniga, sest see loob 

huvitavaid assotsioone ja sobib ettevõtte mängulisele iseloomule. Logo arenemise 

protsessil üherealine logo nimetus muutus kahereaseks ehk suk-rée. Selline otsus andis 

logotüübile dünaamilisust, originaalsust ja eripära. “E” ja “é” tähed olid tagasi pandud ühte 

ritta, muidu tekst oleks madala loetavusega ning kirsi kuju idee oleks kehva 

äratundmisega. Samuti “u”, “k”, “r” tähtede sabad olid muudetud pikemaks, “é” tähe akuut 

oli teostatud samas tehnoloogias nagu ülalmainitud tähed. Sellega, viide kirsile muutus 

äratuntavamaks ning kogu logo kompositsioon muutus harmoonilisemaks. Samuti muudeti 

“é” tähe värvi oranž-punaseks, et kirsi assotsioon muutuks veelgi tugevamaks ja kogu logo 

ülemeelikuks. Värvina oli valitud just oranž-punane, vaid mitte punane, sest esimene 

rohkem meenutab kirssi siirupis, mitte tavalist kirssi. See toetab logo interpetaatsiooni 

maiustuse võtmes. Tähtedel oli rakendatud šeriifi kirjatüübi iseloomulik terminaal, mis 

meenutab siirupit ja lisab koketsust. Samuti on lisatud logo versioon ringis, mida samuti on 
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võimalik kasutada. Logot on võimalik kasutada valgel, kollasel ja mustal taustal 

(negatiivis). (Vaata lisa 4) 

 

3.2.Tüpograafia valik 
 

Vaatamata sellele, et logotüüp on teostatud üsna minimalistlikus stiilis, on sellele pandud 

palju erinevaid tähendusi. Seoses sellega oli otsustatud kirjatüübina ikka kasutada midagi 

lihtsat. Sellel otsusel on ka teine põhjus: igal juhul peavad tekstid olema kõrge loetavusega. 

Kuna ümbritsevas maailmas on väga palju erinevaid ärriteid, siis toote/teenuse visuaalne 

osa peab nii kohe kutsuma tundeid esile kui ka tugevalt hoidma tähelepanu oma korralikult 

esitatud teabega. 

Tüpograafia valikukus on kaks kirjatüübi perekonda (Vaata Lisa 5). Esimene on Intro 

Alt ehk Intro Bold Alt ja Intro Light Alt, mis annab võimalust rajada tugevat hierarhiat 

erinevate tektsi osade jaoks; kirjatüübil on ideaalne miks: see sarnaneb logo 

iseloomustavate elementidega oma voolujoonelise vormiga ning samas on üsna 

minimalistlik, mis annab lihtsust ja loetavust. Teiseks kirjatüübiks oli valitud Xiomara, 

mida kasutatskse harva ehk väikestes tekstide lõiketes, illustratsioonides, sloganites – kus 

on rohkem emotsionaalset koormust. 

 

3.3.Värvid  
 

Värvil on tugev mõju inimeste tegevustele ja nende tagajärgedele. Statistika näitab, et auto 

värv võib seoses olla auto autoõnnetusse sattumise võimalusega. Näiteks, mustal autol on 

kõrgem potentsiaal sattuda liiklusõnnetusse, mille tulemuseks on kas surm või tugevad vi-

gastused. (Croizer 1996: 63) 

Uurides Sukrée ettevõtte konkurente, jõuti järeldusele, et kondiitritoodete identiteedi 

väljendamiseks valitakse kas sügavaid ja tumedaid toone või siis hoopis vastupidi: 

heledaid ja kergeid. Esimesed siis viitavad ettevõtte staatusele ja tõsidusele, teised aga 

pehmusele, kodusele tundele.  

Moodboardi arenemisel tekkis suund, mille järgi oli arusaadav, kuhu liikuda edaspidi 

värvi valimisel. Sellest johtuvalt oli otsustatud visuaalse identiteedi värvideks võtta midagi 
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erksat, rõõmsat ja julget, mis sümboliseeriks ettevõtte aktiivset, innovatiivset ja pidulikku 

maailmaavaadet.  

Üheks valikuks on õnne, põnevuse värv ehk kollane. Selle värvi emotsionaalsus vastab 

kõige täpsemalt firma tunnusjoontele ning rõhutab seda. Teiseks värviks oli valitud oranž-

punane, mis lisab kirgust, julgust, äratab isu ja huvi produkti vastu. Ülejäänud värvid on 

siis must ja valge, mis rahustavad ülal mainutud värvide erksust, annab natukene 

stabiilsuse, kvaliteetsuse ja isegi tõsiduse tunnet, sellega ka usaldusväärsust, mis on samuti 

oluline edastada ettevõtte personaalsuse osana. (Vaata Lisa 6)  

 

3.4.Visiitkaart 
 

Visiitkaart on visuaalse identiteedi oluline element, mille kaudu ettevõte on suuteline 

saama rohkem kliente, kui selle elemendi täielikul puudumisel. Tegelikult, antud juhul ei 

ole visiitkaardil väga olulist tähendust, sest toodete ja teenuste populaarseim edendamise 

viis ja kommunikatsioon toimub läbi sotsiaalmeedia. Vaatamata sellele, on olemas ka in-

imeste grupp, kes eelistavad osta kaupa otse poest ning neil on võimalus sealt võtta visiit-

kaart. Tulevikus kavatseb Sukrée teha koostööd partneri(te) kohviku(te)ga, kuhu on võima-

lus jätta visiitkaarte. Antud variant on väga tõhus, sest kaasab suuremat inimeste gruppi 

ehk partneri(te) kliente. Veel on Sukréel plaanis avada oma suur stuudio. Selles olukorras 

visiitkaartide olemasolu on hädavajalik, et võiks edukamalt edendada stuudio asukoha 

uuenemist ja garanteerida tarbijate kindlustunnet. 

Visiitkaardi loomisel tekkis vajadus luua illustratiivseid graafilisi elemente ehk mustrit 

(Vaata Lisa 7) tarbijatega tugevama sidet pidamiseks, brändi emotsionaalususe toetamiseks 

ning rõhutamiseks. Samuti oli välja töödatud julgem ja erksam mustri versioon, mida võiks 

rakendada edaspidi. Vaatamata sellele, visiitkaardile viimast ei kasutata, kuna selle 

väljakutsuv iseloom on liga ere väikse visiitkaardi jaoks. Et edaspidi neid graafilisi 

elemente võiks rakendada ka teistel visuaalse identiteedi komponendidel, oli välja töödatud 

ka teise mustri konservatiivsem versiooni, et oleks valik, milline muster sobib rohkem 

kasutamiseks konkreetse visuaalse identiteedi komponendil. 

Sukrée visiitkaart (Vaata Lisa 8) on teostatud niimoodi, et esiküljel on esitletud logo 

erksal kollasel taustal ettevõtte mustriga. Valgel välisküljel paiknevad ettevõtte ametlik 

nimi ja tegevusala ning kontaktandmed ehk ettevõtte nimi, telefon, e-mail, Instgram, 
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Facebook. Antud otsus annab võimalust nii nautida erksaid värve ja mustreid, kui ka 

selgelt näha logo ja vajalikku informatsiooni.  

 

3.5.Õnnitluskaart 
 

Oli otsustatud, et Sukrée väärtuse tõstmiseks on vaja luua õnnitluskaarte. Plaanitakse teha 

nii, et õnnitluskaarte võib kas osta otse poest või siis tellida koos teiste toodetega. Kui 

ostetakse torti või teist maiustust mingi peo jaoks, siis oleks samuti mõistlik seda täiendada 

meeleoluka õnnitluskaardiga. See kindlustab tarbijate mugavust, osavõtlikkust ja tõstab 

ettevõtte empaatilisust.  

Lõputöös on esitatud õnnitluskaart sünnipäeva puhul (Vaata Lisa 9). Õnnitluskaardi 

esiküljel on kujutatud suur tort erinevate kaunistuste, küünaldega. Antud visuaalse 

identiteedi komponent on teostatud natukene naiivses maneeris, mis loob erilist võlu oma 

ebatavalise olemusega. Välisküljel on esitatutud Sukrée logotüüp, info (ettevõtte nimi, 

telefon, e-mail, Instgram, Facebook) ning jooned, mis aitavad korralikumalt kirjutada 

õnnitlusi.  

Sukrée õnnitluskaart on teostatud ettevõtte värvides, mis nii loovad pidulikku meeleolu 

kui ka toetavad ettevõtte imagot.  

 

3.6.Kliendikaart 
 

Kliendikaart on oluline instrument, mis säilitab kliendibaasi ja meelitab uusi kliente. On 

olemas erinevad kliendikaardid: mõned neist ei anna soodustust, vaid neile koguneb ainult 

boonus; mõned annavad ainult soodustust (mõnikord soodustus on suurem kliendikaardi 

omaniku sünnipäeva puhul), samuti juhtub, et soodustust antakse ainult kindlatele 

toodetele; mõned kliendikaardid nii pidevalt teevad soodustusi kui ka koguvad boonuseid. 

Antud juhul oli valitud teha kinkekaarti, mis annab pidevalt 10% soodustust.  

Kliendikaart (Vaata Lisa 10) on kahest küljest teostatud kollases värvis. Kliendikaardi 

esiküljel asub Sukrée logo kõige olulise infoga ehk mis see on (kliendikaart) ja soodustuse 

suurus (-10%). Kliendikaardil on samuti kasutatud illustratiivsed graafilised elementid, et 

toetada määratud stiili. Tagaküljel asub teave ettevõttest ehk ettevõtte ametlik nimetus, 
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tegevusala, telefon, e-mail, Facebook ja Instagram. Samuti on lisatud valge riba kasutaja 

nime kirjutamise mugavuseks, logo ja muster.  

 

3.7.Paelad 
 

Paelad on elemendid, mida kasutatakse nii toodete kindlalt hoidmiseks pakendites, kui ka 

kaunistamiseks. Selline element suudab mõjutada ettevõtte tajumist, tõstes selle 

emotsionaalsust, avatust, lähedust. Paelad aitavad tekitada potentsiaalsete klientide huvi 

brändi toodete/teenuste vastu, tõsta äratundmist ning suhtluse taset olemasolevate 

klientidega. 

Sukrée paelad (Vaata Lisa 11) teostatakse energilises Sukrée kollases värvis koos 

mustriga, mis on suuteline kohe looma õnnelikku meelt. Paelte loomise protsessis oli 

otsustatud lisada ka teise mustriga versiooni. 

 

3.8.Kleebised 
 

Nagu paelte olukorras, on kleebiste ülesanne pakendi kaunistamine, ettevõtte 

personaalsuse edendamine ja valmidus kommunikeerima nii oma kui ka võimalike 

tarbijatega. 

Kleebised (Vaata Lisa 12) on esitatud Sukrée põhivärvis ehk kollases, kus paikneb 

ettevõtte logotüüp. See on esitatud ilma mustrita ehk üsnagi minimalislikult, sest peaegu 

kõik ülejäänud elemendid on kirjad ja erksad ning nende pindades sama kirjade elementide 

rakendamine muutub kogu välimust liialdatult kirevaks ja sellega lohakaks.  

 

3.9.Muud visuaalse identiteedi komponendid 
 

Kuna ettevõtte areneb ja selle võimalused laienevad, mingi aja pärast tekib soov ja/või 

vajadus luua rohkem visuaalse identiteedi komponentide näidiseid. Just sellepärast 

identiteedi presenteerimiseks olid lisatud ka teised, mille järele vajadus on  käesoleval 

perioodil madal, kuid kasulikkus on kõrge: see aitab avada ja taibata visuaalse identiteedi 

olemust. Need lisakomponendid on: tarbepaberid, õnnitluskaart (Vaata Lisa 13), pakkepaber 

(kaks versiooni erinevate mustriga), paberkott (samuti kaks versiooni erinevate mustriga), 
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(Vaata Lisa 14) ja kaks topsi versiooni, mille valik võib oleneda ettevõtte rahalistest 

võimalustest (Vaata Lisa 15).  

 

3.10.Stiiliraamat 
 

Stiiliraamat on nagu check list, mis näitab ja kirjeldab graafiliste elementide kasutamist 

ja representeerimist (Adîr G., Adîr V., Pascu 2013: 140).  

Stiiliraamat demonstreerib mehhanisme, mida kasutatakse visuaalse identiteedi 

rakendamisel – seda on vaja stiili mõistmiseks ja edaspidi selle pidamiseks. Stiiliraamat 

annab infot sellest, mis kommunikeeriva elemendiga on tegemist, miks ja kuidas seda 

implementeerida, et oleks mugavam identifitseerida visuaalseid elemente (nt. pealkiri ja 

alapeakiri).  

Paar soovitusi, kuidas luua edukat stiiliraamatut: 

• Stiiliraamat peab olema lakooniline, ilma ebavajalike elementideta, soovitavalt valge 

taustaga. 

• Stiiliraamat peab andma teada, mis elementidega on tegemist, miks neid on vaja ja 

kuidas need kommunikeerivad. 

• Stiiliraamatus on soovituslik kasutada ainult neid värve, mida kasutatakse visuaalse 

identiteedi loomiseks (sest see on samuti visuaalse identiteedi komponent ja sellepärast 

peab olema teostatud kehtestatud reeglite järgi).  

• Stiiliraamatus kõik peab olema esitletud kõrges kvaliteedis. 

• Stiiliraamatus on soovituslik kasutada nii seda kirjatüüpi, mida kasutatakse visuaalse 

identiteedi loomiseks kui ka seda kirjatüüpi, mis ei ole visuaalse identiteediga seotud, aga 

ei ole konfliktis esimesega.  

• Enne stiiliraamatu esitlemist on soovituslik kontrollida grammatikat ja õigekirja. 

• Digitaalne stiiliraamat võib erineda sellest, mis läheb printimisele, sest see, mis töötab 

hästi ekraanil, võib olla edutu trükitud seisundis ja vastupidi. Digitaalsele 

presentatsioonile võib veel lisada informatsiooni (nt. briifi), et oleks mugavam esitlusel.  

Stiiliraamat koosneb: 

• Standarditest: 

Kirjatüüpidest ja nende suurustest, vahedest/reavahedest, kerningutest; 

Suhetest brändi logo, ikoonide ja teksti suuruste vahel; 
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Logo, ikoonide suurustest ja paigutustest; 

Värvidest HEX, CMYK, RGB, Pantone kanalites. 

• Eripäradest: 

Materjalidest ning nende reljeefide, lakkimise, lõikamise, fooliumi blokkide spetsiifikatest; 

Materjalidest, millest peavad olema valmistatud kindlad tooted. 

• Kontekstidest: 

Näitlikest materjalidest, mis demonstreerivad brändi kommunikatsiooni teostamise 

kvaliteeti ja situatsioonile sobivust. (Slade-Brooking 2016: 146) 

Sukrée stiiliraamatus on kirjas logo ja selle rakendamise reeglid, värvide koodid 

erinevate rakendamisvõimaluste jaoks, nende hierarhia ja rakendamisreeglid, sama 

printsiibi järgi on esitatud ka tüpograafia. Stiiliraamatus on ka olemas kõik need 

komponendid, mis olid mainitud varem. 

 

KOKKUVÕTE 
 

Lõputöö eesmärgiks oli luua visuaalse identiteedi Tallinnas asuva kondiitriettevõttele 

Sukree OÜ. Kui täpsemalt, siis logotüüpi, paelu, kleebiseid, visiit-, kliendi- ja õnnitluskaarti.  

Lõputöös olid käsitletud visuaalse identiteeti põhimõtted, ajalooline taust, reeglid ja soovi-

tused selle arenemise protsessi lihtsustamiseks.  

Enne visuaalse identiteedi loomise protsessi olid uuritud konkurentide visuaalsed identi-

teedid, mille pärast oli kergem mõista suundi, kuhu võib liikuda praktilise osa elluviimisel. 

Samuti olid koostatud tarbijate profiilid ehk potentsiaalsete klientide arhetüübid; oli läbi vii-

dud intervjuu ettevõtte omanikuga, visuaalne uuring ehk moodboard, mis omakorda andis 

motivatsiooni ja julgust praktilise osa alustamiseks.  

Kõik need uurimised koos andsid teada, mis on ettevõtte filosoofia ja unikaalsus, eesm-

ärgid ja unistused. Selle abil oli kindlaks määratud ettevõtte personaalsus ja emotsionaalsus, 

mida oli vaja delegeerida ja rõhutada visuaalse identiteedi abil. Selgus, et ettevõtte peamised 

iseloomujooned on pidulikkus, elurõõm, originaalsus ja kõrge kvaliteet.  

Esimene praktilise osa etapp oli logotüübi loomine. Alustades just selle visuaalse identi-

teedi komponendiga oli võimalik edaspidi leida sobivaid värve, tüpograafiat jne. Just logo-

tüüp määrab stiili. Logotüübi arenemise esimene samm oli ideede visandamine. Selle tule-

museks oli valitud üks variant, millega oli tegemist edaspidi. Valitud variandi ideeks oli 
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tähtede kujudega manööverdus kondiitri ala assotsiooni tekkimiseks: „Sukrée“ sõna sees „é“ 

täht oli muudetud kirsiks ning eraldatud kogu massist oranžpunase värviga. Ülejäänud tähed 

olid samuti huvitavalt lahendatud ehk nendele olid lisatud peened ja lummavad elemendid, 

mis olid vaimustatud šerifi kirjatüübist. Need elemendid assotsieeruvad millegi magusa ja 

iseäratavaga.  

Pärast seda oli valitud meeldejääv värvipalett: energiline kollane, elurõõmus ja kirglik 

oranžpunane (võetud logotüübist) ning kogu aktiivsuse balanseerumiseks ka must ja valge.  

Tüpograafia valikuks oli kaks kirjatüübi perekonda, esimene nendest on kergelt loetav ja 

samas viidab logotüübi stiilile, teine kirjatüüp oli aga rohkem emotsioonide kinkimiseks.  

Visuaalse identiteedi prinditavatele komponentidele olid lisatud ka illustratiivse iseloomuga 

graafilised elemendid ehk mustrid, mis teevad kogu ettevõtte visuaalse identiteedi tajumise 

põnevaks ja unikaalseks kogemuseks.  

Sellega, Sukrée on  juba suuteline oma visuaalse identiteedi abil kõnetada kliente oma 

ainulaadses ja samas arusaadavas keeles. Praegu räägib kogu visuaalne identiteet, et Sukrée 

toodete ja teenuste tarbimine on pidulik ja samas on need kõrge kvaliteedi ja maitsega.  

 
SUMMARY  
 
The aim of the thesis was to create a visual identity for pastry shop Sukree OÜ. This contains 

logo, ribbons, stickers, visit card, customer's card, and postcard. In theoretical part were 

considered visual identity basics, history, rules. 

Before creating the visual identity were conducted studies of company, customers, 

moodboard, which revealed a unique philosophy of the brand and helped to see how to build 

strong communication with clients.  

All these studies showed the philosophy, uniqueness, aims, and dreams of the company. 

As a result, was opened its “personality traits”, such as playfulness, originality, high quality 

and rich taste of the products.  

In the practical part was created the bold and vivid visual identity, which definitely associ-

ates with something tasty and reflects all the values and ambitions of the company by its 

warm colour palette, “tasty” patterns, and logo, which definitely references to the pastries 

industry. 
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LISAD 
 

Lisa 1. Intervjuu 
 

Küsimused ja vastused, mis pidid aitama brändi ajaloo uurimisel: 

1. Millal ettevõte ilmus turule?  
2017. aastal. 

2. Kelle poolt see oli asutatud? 

Angelina Illusa poolt.  

3. Kelle jaoks see oli asutatud? 
Rohkem enda jaoks. Et muuta oma harrastus tööks.  

4. Kust võib ettevõtte poolt pakutud tooteid/teenuseid osta? 
Veebi kaudu ehk Facebooki ning Instagrami kaudu, telefoni teel. Tulevikus on plaanid 

teha koostööd restoranidega, et oleks võimalik Sukrée toodangut osta nende leti tagant. 

Samuti  on Sukréel olemas stuudio oma väikse letiga, kust võib osta maiustusi, kuigi 

ikka populaarseim viis on internet ja telefon.  

5. Kuidas bränd  on läbi aegade muutunud?  
Toodete sortiment laieneb ja muutub iga aastaga. Peamine muutus, mida kõige rohkem 

oodatakse, on firma professionaalsesse stuudiosse kolimine. Sellega, firma oleks 

suuteline pakkuma mitte ainult oma teenuseid, vaid samuti kondiitritoodete 

valmistamise meistriklasse.    
Küsimused, mis pidid aitama tutvustada brändi olemust: 

1. Millega tegeleb bränd? 

Nagu oli juba mainitud, bränd tegeleb maiustustega. Toodete valmistamise protsess algab 

sellega, et tellija kirjeldab millist toodet ta soovib, täpsemalt: toote kaalu, sündmust, 

inimeste hulka, värvi, täidist. Firma jälgib ausat poliitikat: kondiitritoodete valmistamisel 

ei kasutata konservante ja valmissegusid. Kõige levinumad maiustuste liigid: 

• tordid kujunditega sündmuste (sünnipäevade, pulmade, koduste teelaudade) puhul 

• keeksid (samuti ülipopulaarsed tänapäeval cupcake’id ja muffin’id) 



 

34 

• küpsised (samuti prantsuse macaron’id) 

• cakepops’id 

• meringue’d (besee)  

• vahvlid 

2. Missugune on brändi missioon, eesmärgid? 

Eesmärgid: saada perekondlikuks kondiitriäriks Eesti elanike tajus. Oma igapäevases töös 

jälgime järgmiseid printsiipe: 

• Usaldus: edu on võimalik saavutada ainult klientidega usalduslike suhete kaudu. 

• Kvaliteet ja naturaalsus: pakume tarbijatele tooteid, mis on läbi käinud kvaliteedi 

kontrolli 

• Täpsus: igapäevaselt teeme jõupingutusi ja vastutame selle eest, et produkt saabuks või 

teenus oleks teostatud õigel ajal ja õiges kohas   

• Innovatiivsus: igapäevaselt leiame uusi meetodeid ja võimalusi, et pakkuda oma 

tarbijatele parimat 

Missioon: luua inimestele pidu!  

3. Miks bränd eksisteerib? 

Viimasel ajal tõusis nõudlus klientide soovi järgi tellitud magusate ja ilusate tortide järele. 

Sukrée pakub just selliseid teenuseid ja tooteid, mis muudavad peo tõesti unustamatuks.  

4. Mis bränd võib pakkuda tarbijale? 

Sukrée kaunistab iga peo lauda, arvestades iga tellija soove. Peale kondiitritoodete pakub 

firma: 

• Konsultatsioone täidise ja välimuse küsimustes 

• Täidise katset (suurte tellimuste jaoks) 

•  Kättetoimetamist 

• Maiustuste paigaldust laual 

5. Milline tahab bränd välja näha tarbijate silmades? 

Sukrée püüab laitmatut reputatsiooni saavutada, et tarbijatel firma assotsieeruks kõige 

magusamate, ilusamate ja originaalsemate maiustustega maailmas!  
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Lisa 2. Moodboard 
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Lisa 3. Logo visandid 
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Lisa 4. Logo lõppversioonid 
 

 
 

 
 

 
 
 

positiiv kollasel taustal negatiiv

positiiv värviline versioon negatiiv
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Lisa 5. Tüpograafia valik 
 

 
Lisa 6. Värv 
 

 

 
Lisa 7. Mustrid 
 

 
 

Intro Bold Alt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the printing and typesetting industry. 

Intro Light Alt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text 
of the printing and typesetting industry. 

Xiomara*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. 

*Kirjastiili ei kasutata capslock’is

PMS: Black 6c
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0
HEX: #000000

PMS: 122C 
CMYK: 0 20 80 0
RGB: 255 207 33
HEX: #FFCD34 

PMS: White 
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HEX: #FFFFFF

PMS: 172C
CMYK: 0 80 86 0
RGB: 255 86 0
HEX: #FF5600
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Lisa 8. Visiitkaart 
 

 
 
Lisa 9. Õnnitluskaart 
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Lisa 10. Kliendikaart 
 

 
 

Lisa 11. Paelad 
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Lisa 12. Kleebised 
 

 

 
Lisa 13. Tarbepaberid 
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Lisa 14. Pakkepaber 
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Lisa 15. Paberkott 
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Lisa 16. Tops 
 

 

 


