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SUKREE kleebised

Tegelikult, kõik, millega me kokku puutume 
oma elus avalikult või varajatult kõnetab 
meid. Visuaalne identiteet pole erand. See 
jutustab oma kujude, värvidega oma aja- 
loost, filosoofiast ning kutsub toetama 
nende maailmavaadet, kasutades ettevõtte 
poolt pakkuvaid tooteid/teenuseid.

Visuaalne identiteet pole ainult selleks, 
kuidas olla meeldejääv ja silmatorkav, vaid 
enamasti selleks, kuidas kavanda suhtle- 
mist: mida, miks ja kuidas ütelda. Minu mee- 
lest, selline kommunikasioon toimub mitte 
ainult ettevõtte ja klientide, vaid ka ettevõtte 
ja ettevõttes töötavate inimeste vahel. Vi-
suaalne identiteet rõhutab ja sellega mee- 
nutab ettevõttele kreedosid, sihte, ambit- 
sioone, annab ettevõttele julgust, kindlust, 
mis ilmtingimata aitab liikuma õiges suunas.

Oma lõputöös loon visuaalset identiteeti ka- 
heaastasele kondiitriettevõttele Sukree OÜ. 
Areneval ettevõttel peab olema selge ja 
meeldejääv visuaalne identiteet, milles ka- 
jastub selle ettevõtte kultuur ja strateegia.

Enne minu poolt visuaalse identiteedi loo- 
mist, oli ettevõttel ainult logo, mis ei suut-
nud edasatada Sukree maailmanägemist ja 
väärtusi. Seega oli otsustatud sellest loobu- 
da ja luua midagi uut, mis jutustaks klien- 
tidele oma ainulaadset lugu.

Lõputöös oli läbi viidud erinevad uurimised, 
mille käigus oli avatud firma unikaalne fi- 
losoofia. Edaspidi rakendati saadud tead-
misi visiaalse identideedi leidmise prot-
sessil. Tulemuseks oli loodud konkuren-
tidest eristuv visuaalne identiteet, mida ise-
loomustab pidulikkus ja elurõõm ning see 
puudutab mitte ainult logo, värvi ja kirjatüü-
pi, vaid ka mustri, visiit-, post- ja kliendi-
kaarte, paelu, kleebiseid, jne.

The graduation project considers the pro- 
cess of creating a visual identity for Sukree 
OÜ pastry shop. In the theoretical part were 
conducted company and customer studies,
which revealed a unique philosophy of the- 
brand and helped to build strong communi- 
cation with clients.

Palju õnne!

In the practical part was created a visual 
identity with a joyous and festive personali-
ty, which includes logo, colour palette, ty-
pography, patterns, postcard, business 
card, client’s card and more.

 


