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SISSEJUHATUS 

Lõputöö teema valikul lähtusin isiklikust huvist brändingu- ning identiteedimaailma vastu. 

Visuaalne identiteet on väärtus, mis digitaliseeruvas infoühiskonnas aina tähtsamaks muutub. 

Informatsioonikülluses on kaubamärgi positsioneerimine ning teistest erinemine raskenda-

tud ning tarbijani jõudmine järjest keerulisem. Edukalt teostatud identiteet suudab 

visuaalsete elementide abil edastada sõnumi, millest vaataja pidevas infotulvas juba paari 

sekundi jooksul aru saab. Oma lõputöös uurin täpsemalt kohandatava ning dünaamilise vi-

suaalse identiteedi kujunemist ning rakendusviise. 

Kirjalikus pooles käsitlen tänapäeva brändi ning visuaalse identiteedi olemust. Töö foo-

kuses on liikuv graafika, mis on dünaamilises meediakeskkonnas vaieldamatult üks 

tähtsamaid ning kiiremini arenevamaid disainivaldkondi. Kiire tehnika arengu tõttu avaneb 

järjest uusi võimalusi, et brändina välja paista. Liikuv pilt on muutumas normiks, mistõttu 

on staatiliste visuaalide abil silma torkamine aina raskem. Visuaalne identiteet on seetõttu 

oma olemuselt märkimisväärselt muutunud.  

Käesoleva lõputöö praktiline eesmärk on demonstreerida visuaalse identiteedi loome-

protsessi. Töö praktilise väljundina valmib terviklik visuaalne identiteet nahadisaini ette-

võttele Harutus. Harutuse käsitööline tööprotsess ning taaskasutuslik mõtteviis olid minu 

jaoks tugevaks loominguliseks inspiratsiooniks, mis seadis mulle disainerina eriliselt põneva 

ülesande. Visuaalse identiteedi loomine on minu jaoks tuttav valdkond, kuid kuna iga klient 

on erinev, püstitab identiteedi loomeprotsess alati uue väljakutse. Võttes aluseks tänapäevase 

brändimaailma ja oma teadmised liikuva graafika vallas, nägin ma head võimalust 

enesearenduseks ning uute teadmiste praktiseerimiseks.  

Tahan tänada oma juhendajaid Jaanus Eensalu ning Svetlana Bogomolovat, kes olid kogu 

protsessi vältel alati kättesaadavad ja abivalmid. Suur tänu ka Kairi Lentsiusele lahkelt jaga-

tud nõuannete ning tagasiside eest. Olen tänulik Harutuse taga seisvale andekale 

nahadisainerile, Krista Käsperile, kellega oli rõõm koos töötada ja kes usaldas minu oskusi 

graafilise disainerina. 
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1. VISUAALNE IDENTITEET

Nagu enamik graafilise disaini väljundeid, on ka visuaalne identiteet kommunikatsiooni-  

vahend, mis esitab vaatajale visuaalsete elementide abil informatsiooni. Visuaalse identi-

teedi puhul on selle informatsiooni näol tegu brändi kuvandi ning tõekspidamiste 

edasiandmisega. Kombinatsioon erinevatest disainielementidest moodustab terviku, mis ku-

jundab tarbija esmamulje brändist. Juhul, kui visuaalne informatsioon edastatakse edukalt ja 

arusaadavalt, kutsub see tarbijas esile emotsionaalse, intellektuaalse või isegi füüsilise reakt-

siooni, pannes ta seeläbi näiteks ostu sooritama (Hembree 2006: 14). Kuna praegune 

majandus soosib ettevõtlust, kasvab ettevõtete arv järjepidevalt ning vastupidiselt eelmisele 

sajandile on professionaalsel tasemel identiteediloome kõigile kättesaadavaks muutunud. 

Brändimaastik on üleküllastunult kirju, mistõttu on üha raskem originaalset ning silma-  

paistvat lähenemist leida. See paneb disaineri väga olulisse, kuid ühtaegu keerulisse 

situatsiooni. 

1.1. Bränd 

Brändi võib defineerida kui protsessi, kontseptsiooni ülesehitust. Hea bränd ei väljendu ai-

nult visuaalis, vaid sünnib disainerite, strateegide, analüütikute ja loojutustajate koostööna, 

edastades organisatsiooni väärtusi ning tõekspidamisi toodete kujul. (Gomez-Palacio & Vit 

2012: 24) Kotleri definitsiooni järgi on bränd “nimi, sõna, sümbol, pilt, disain või kombi-

natsioon eelnevatest, mis identifitseerib toote või teenuse ning eristab seda konkurentidest”. 

Brändi näol ei ole tegelikult tegu sugugi uue nähtusega, vastupidi – bränd on eksisteerinud 

juba aastasadu, kuid alles viimase saja aasta jooksul on bränd kui kontseptsioon nii prakti-

kiliselt kui ka juriidiliselt täielikult välja arenenud. (Kotler 1996: 571) Bränd on nähtus, mis 

mõjutab tarbijat toodet või teenust teatud nurga alt vaatama, seda eelistama. Inimestel tekib 

kõigist tajutavatest objektidest subjektiivne arusaam. Toodete ja teenuste puhul üritab turun-

daja seda arusaama vastavalt vajadusele mõjutada. Brändi eesmärgiks on luua tarbijale mulje, 

et pakutav toode erineb konkurentide omadest positiivselt (Calkins, Tybout, Kotler 2005: 

66). See on kombinatsioon ootustest, mälestustest, lugudest ja suhetest, mis mõjutavad tar-

bijat üht toodet teise asemel valima. Kui tarbija ei ole nõus toote eest rohkem maksma või 
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seda tuttavatele soovitama, ei ole antud brändil tarbija jaoks väärtust. (Godin 2009) Ettevõte 

edukus sõltub rahalisest kasumist, bränd on aga justkui toote hing, mille edukus oleneb vaim-

sest mõjust tarbijale.  

Tänapäeval on brändina välja paistmine raskem kui kunagi varem. Varasemalt sidusid 

ettevõtted end telekanalite, ürituste ning kontsertidega; sponsoreerisid rahva seas tuntud ning 

armastatud sisu, mida sai näha ainult limiteeritud kogustes. Tarbijal polnud meedia tarbimi-

sel suurt valikut, mistõttu ei valmistanud brändina väljapaistmine raskusi. Tehnoloogia 

arenguga avanes inimestel võimalus reklaame vältida. Ettevõtted üritasid sellest üle olla, 

palgates reklaame tegema näiteks filmirežissöörid ning uskudes, et kui nende sisu vastab 

Hollywoodi standarditele, on võimalik kliente endiselt reklaame vaatama meelitada. See 

strateegia töötas kuni sotsiaalmeedia tekkeni, mis pani aluse nähtusele nimega crowdculture. 

Formeerusid geograafiliselt isoleeritud kommuunid, mis suurendasid oluliselt inimeste 

koostöötempot ja intensiivsust. Kommuunid võisid formeeruda mistahes nähtuse ümber 

(espresso, linnuvaatlus, koduõpe, grillimine jms), kuid kui varasemalt olid sellised sub-     

kultuurid sunnitud füüsiliselt kohtuma või ajakirjade kaudu suhtlema, siis sotsiaalmeedia 

tulekuga olid suhtlemis- ja sisuloomevõimalused piiramatud. Ettevõtted ei olnud enam    

meelelahutuse vahendajad ning tarbijad polnud nendest huvitatud. Seetõttu on suur-               

ettevõtetele jäänud kaks võimalust: kas suunata oma bränding kindlale kultuurilisele kom-

muunile või järgida massitrende. (Holt 2016)  

Infoühiskonna mõjul on brändini jõudmine tarbija jaoks hoopis teistsuguseks kogemu-

seks kujunenud, mis muudab brändingu varasemad definitsioonid puudulikuks. Ainult 

visuaalsetest ning ideelistest erinevustest enam väljapaistmiseks ning tarbija mõjutamiseks 

ei piisa; brändi avastamise teekond ning ideoloogia on saanud defineerivaks osaks brändi 

olemuses. Tõusnud on sihtgrupi tähtsus: eelmisel sajandil kehtinud kõikehaarav suhtumine 

edukas turunduses enam eesmärki ei täida. Lisaks sellele muutub aina olulisemaks ettevõtte 

sotsiaalne vastutustundlikkus. 70% tarbijatest leiab, et ettevõtted peaksid sotsiaalsetes ning 

poliitilistes küsimustes kindla seisukoha võtma ning 66% arvab, et brändidel on sotsiaal-

meedias piisavalt mõjuvõimu ka reaalsete muutuste läbi viimiseks (Sprout Social 2019). 

Brändidest on saanud sõnumitoojad ja arvamusliidrid. Tähtis ei ole enam ainult pakutava 

toote või teenuse kvaliteet, vaid ka inimlikkus ning originaalsus, mis peavad käima käsikäes 

tänapäevaste trendidega, kuid paradoksaalsel viisil jääma sealjuures visuaalselt ning mõtte-

liselt ajatuks. 
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1.2. Kaasaegne visuaalne identiteet 

 

Visuaalne identiteet on brändi osa, mis, nagu nimigi ütleb, väljendub brändi silmaga nähta-

vates elementides. Disaineri eesmärk on kasutada värve, sümboleid ning nimesid, mis 

tagavad turundaja nägemuse brändist ning eristavad üht ettevõtet teisest (Calkins, Tybout, 

Kotler 2005: 65). Brändi visuaalse identiteedi moodustavad logo, värvipalett, tüpograafilised 

elemendid, pildikeel, animatsioonid, kompositsioon ning muud graafilised elemendid (Sikk 

2018). Üldlevinud arusaam on, et visuaalse identiteedi tähtsaimaks elemendiks on logo, mis 

on mõnel puhul ka tõsi: sealt võib välja lugeda ettevõtte nime ning hästi tehtud disaini puhul 

annab see aimu ka firma olemusest ning esteetikast. Sellest hoolimata on visuaalne identiteet 

ikkagi tervik, mille sõnumit toetavad kõik elemendid. 

Tehnika kiire arengu tõttu on viimaste aastate jooksul tekkinud aina rohkem platvorme, 

millele disain kohandatud peab olema. Tänapäeval peab pea iga visuaalne identiteet vastama 

ka reageeriva disaini (ingl. k. responsive design) nõuetele. Disain peab töötama olenemata 

sellest, kas vaataja näeb kujutist telefonist, arvutist või tahvelarvuti ekraanilt (Näide 1). Di-

saineri ülesanne on kõik elemendid vastavale platvormile kohandada, hoolitsedes sealjuures 

selle eest, et bränd endiselt äratuntav oleks. Sellise lähenemise juures peaks aga samas jääma 

paindlikuks. Näiteks ei tule kasuks, kui veebilehe disain mobiiltelefonis on lihtsalt brauseris 

vaadeldava veebilehe kokkupressitud versioon. Tahes-tahtmata tekitab see miinuseid kasu-

tajasõbralikkuses, mis omakorda vähendab võimalust, et kasutaja veebilehte kasutama 

hakkab ning brändi vastu suuremat huvi tunneb. Lisaks sellele oletatakse, et inimese aju 

reageerib tugevamalt uutele kogemustele, niisiis võib raudkindel järjepidevus brändi       

meeldejäädavusele hoopis negatiivselt mõjuda. (Moss 2015) Disain peaks seega olema     

äratuntav, aga kohanemisvõimeline. See on sümbioos kunstist ja loogikast: reeglid küll       

eksisteerivad, aga neile tuleb loominguliselt läheneda. 

 

 

Näide 1. Chaneli logo kohandatuna erinevatele platvormidele 
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1.3. Liikuv graafika 

 

Kuigi animatsiooni ja liikuva graafika vaheline piir on hägune, defineeritakse liikuvat graa-

fikat enamasti kui animeeritud graafilist disaini, mida võib lugeda üheks animatsiooni 

alaliigiks. Erinevalt ülejäänud animatsiooni alaliikidest puudub liikuval graafikal üldjuhul 

kindel narratiiv: loo rääkimise asemel annab liikuv graafika edasi informatsiooni või toetab 

pakutud teavet visuaali abil. (Ellis 2018) Liikuvast graafikast on tänapäeva brändingus saa-

nud tähtis tööriist. Nii tänavapilt kui ka veebiavarus muutuvad järjest dünaamilisemaks ning 

kirjumaks. Varasemalt vaid kinoekraanidel ning televisioonis esinevad liikuvad elemendid 

on praeguseks jõudnud meie tänavapilti, internetti, telefonidesse, moodustades olulise osa 

tarbitavast meediast. Liikuv graafika on kõikjal meie ümber, isegi kui me seda endale ei 

teadvusta. Sellest on saanud oluline osa visuaalsest identiteedist, olles tööriist tarbija tähele-

panu võitmisel.  

Tundes huvi Eesti olukorra kohta liikuva graafika valdkonnas, viisin läbi intervjuud       

kodumaiste disaineritega (Lisa 1). Selgus, et Eestis sõltub ettevõtete liikuva graafika vajadus 

reklaampinnast ning animeeritud elemendid brandbook’i osana on haruldased. Tihti animee-

ritakse näiteks logo ainult siis, kui see peab toetama eelnevat videosisu. Kui videosisu 

puudub, siis tellija tavaliselt animatsioone ei nõua. Mõnikord lisatakse brändile sooviga 

portfooliot tugevdada liikuvat graafikat ka agentuuri enda algatusel. (Vetik 2020) Kõige le-

vinumad elemendid, kus liikuvat graafikat kasutatakse, on liikuvad veebibännerid, mis 

peavad äratuntavuse säilitamiseks sisaldama ka brändile omaseid elemente. Eesti graafilis-

telt disaineritelt pole tänapäeval veel animeerimise oskus ilmtingimata nõutud, kuid kindlasti 

on see suureks eeliseks. (Boiko 2020) Disainerite ning loovjuhtide põhiülesanne on endiselt 

kontseptsiooni visualiseerimine ning animeerimisülesande võtab enda peale keegi, kes antud 

valdkonnas pädev on, olenemata ametikohast. Selleks võib olla nii kasutajaliidese disainer, 

loovjuht või isegi loovkirjutaja (Boiko, Vetik 2020). Kokkuvõttes võib öelda, et Eestis on 

liikuv graafika pigem graafilise disaini lisaelement kui prioriteet ning selle kasutus sõltub 

täielikult kampaania või reklaami väljundist. Suure tõenäosusega saadavad liikuvat graafikat 

tulevikus tõusud ja langused, just nagu üldist disainimaastikku. Minimalism ja maksimalism 

vahelduvad, liikuva meedia ohtruses hakkavad ühel hetkel staatilised elemendid võibolla 

isegi rohkem tähelepanu äratama.  
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1.3.1. Logo 

 

Defineerivaks sammuks internetiajastu dünaamilises brändimaailmas oli tehnoloogia- ja 

tarkvara ettevõte Google, kes lõi endale 2015. aastal üksikute animeeritud elementide asemel 

uuendatud visuaalse identiteedi, mis põhines dünaamilisusel ning liikuvatel elementidel ja 

inspireeris paljusid ettevõtteid sama tegema (Oremus 2015). Säilitades sealjuures oma klas-

sikalisi tunnusjooni, suutis Google liikuva graafika abil universaalseks ning kõikidel 

platvormidel kohandatavaks muutuda (Cook, Jarvis, Lee 2015). Sellest ajast alates on liikuv 

graafika visuaalse identiteedi osana järjest enam populaarsust kogunud. Kuigi liikuvat graa-

fikat on võimalik luua ka käsitsi, kasutavad enamik disainereid selleks arvutit. 2019. aastal 

osutusid kõige populaarsemateks liikuva graafika loomise programmideks Adobe After Ef-

fects ning Cinema 4D (School of Motion 2019). 

Visuaalse identiteedi alustalaks võib pidada logo, mistõttu on see tavaliselt ka esmane 

element, mille animeerimisest alustatakse. Logo originaalsust on mitmekesisel brändi- 

maastikul raske säilitada; võib tunduda, et kõik värvikombinatsioonid ning graafilised ele-

mendid on kellegi teise poolt juba kasutuses olnud. Liikuv graafika on see, mis annab 

rohkem võimalusi logo silmapaistvuse tõstmiseks ning teistest erinemiseks. See annab 

brändi kuvandile lisaväärtusi, milleks staatiline logo võimeline ei ole. Animatsiooni voola-

vus või robustsus, värvide vaheldumine, üksikute elementide liikumine – kõik need tunnused 

suudavad brändi olemust veel täpsemalt ning dünaamilisemalt iseloomustada, olgu selleks 

äkilisuse väljendamine kiirete animatsioonidega või tasakaalukuse edasiandmine sujuvate 

värvivahetustega. Sealjuures peab muidugi jälgima ka brändi üldist esteetikat. Liikuva graa-

fika elemendid, mis on esitatud brändi osana, kattuvad ideaalis visuaalses identiteedis 

esindatud elementidega. Brändi imago selguse säilimiseks peavad animeeritud elemendid 

olema osa visuaalsest identiteedist. Animeerimisel ei tohiks kasutusele võtta uusi värve ega 

kirjatüüpe või muid visuaalseid elemente, mis vaatajat eksitada võivad. Näiteks transpordi-

võrgustiku ettevõte Uber Technologies, Inc. (Näide 2) kasutab minimalistliku disainiga 

tüpograafilist logo. Logo animeeritud versioonis säilivad brändile iseloomulikud elemendid 

ning toonid. Animatsioon on keeruline, samaaegselt leiab aset mitu liikumist, mis täiendavad 

logo lakoonilist disaini. Tähed joonistuvad erineval ajal ühekaupa välja, mida võib tõlgen-

dada kui liikuvaid teid, lihtsasti ühest sihtpunktist teise jõudmist, mis väljendab ettevõtte 

olemust ja tegevusala. 
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Näide 2. Animeeritud Uberi logo 

 

Mängukonsooli Nintendo Switch logo (Näide 3) on staatilisena keerulisema konstrukt-

siooniga, sisaldades nii tüpograafilist elementi kui ka märki. Hoolimata logo selgusest 

suudab minimalistlik animatsioon logole lisaväärtuse anda: kujutatud on kahte konsoolipulti, 

mis omavahel liituvad. Kuna tegu on konsooliga, mida saab korraga kasutada mitu inimest, 

võib oletada, et animatsioon sümboliseerib inimestevahelisi ühendusi, milleni mängimine 

viib. Ühtaegu viitab logo disain ka Yin’i ja Yang’i sümbolile, mis liitudes tasakaalu saavutab. 

Kuigi animatsioon on Nintendo Switchi logo puhul minimaalne, suudab ka nii vähene liiku-

mine väga mitmetähenduslik olla ning brändi väärtusi veel paremini esile tõsta. 

 

  

Näide 3. Animeeritud Nintendo Switch logo 

 

1.3.2. Kasutajaliidese elemendid 

 

Animatsioon jõudis veebi juba 1980. aastate lõpus GIF’ide näol ning asendus 2000. aastate 

alguses programmis Macromedia Flash loodud animatsioonidega. Tolleaegsed liikuvad ele-

mendid ei täitnud funktsionaalset eesmärki, vaid olid loodud puhtalt ilu jaoks või tehniliste 

oskuste välja näitamiseks. Flash animatsioonid täitsid suure osa internetiavarusest kuni      

nutitelefonide laiema kasutuselevõtuni, mille protsessorite jaoks osutus Flash liiga            

koormavaks.  

Liikuva graafika kogumahtu arvestades on tänapäeval internetis isegi rahulikum kui Flashi 

ajastul (Vetik 2020). Kui tollal olid kõik veel uuest tehnikast vaimustunud, siis nüüdseks on 
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liikuvast graafikast saanud iluelemendi asemel efektiivse ning funktsionaalse kasutajaliidese 

põhi. Animatsioonid ei täida internetis ainult visuaalse esteetilisuse eesmärki, vaid toetavad 

ka kasutatavust ning arusaadavust, asendades paljudel juhtudel keelelise seletuse univer-

saalse lihtsustatud kujundiga. Vastupidiselt staatilistele piktogrammidele pakuvad liikuvad 

elemendid rohkem võimalusi ning on tihti vaatajale arusaadavamad. Kasutajaliidese proto-

tüüpimisel kasutavad disainerid kõige enam programme nagu Figma, Sketch ning Adobe 

XD (Palmer 2019). Veebianimatsioonide puhul kasutatakse SVG, JavaScript, HTML5 ja 

CSS programmikeeli.  

Kasutajasõbralikkuse poole pealt pakuvad liikuvad elemendid kasutajale elulähedast ko-

gemust, imiteerides füüsiliste elementide dünaamilisust reaalses elus, mistõttu tunneb 

vaataja end keskkonnas mugavalt. See omakorda suurendab võimalust, et tarbija kasutab 

tulevikus sama keskkonda uuesti. (Yalanska 2016) Üks olulisemaid liikuva graafika tüüpe 

kasutajaliideses on mikrointeraktsioonid. Mikrointeraktsioonidest tekkivad animatsioonid 

aktiveeruvad, kui kasutaja platvormil midagi teeb: vajutab nuppu, värskendab lehte, liigutab 

midagi ühest kohast teise. (Yalanska 2016) Selle tulemusena näeb kasutaja tihti animatsiooni, 

mida ta endale tihti ei teadvusta, kuid tajub, kui midagi valesti on, mis omakorda mõjutab 

kasutajakogemust negatiivselt. Mikrointeraktsioonid köidavad alateadlikult inimese tähele-

panu, suurendades sealjuures võimalust, et kasutajale bränd paremini meelde jääb. 

Heaks näiteks mikrointeraktsioonide vallas on Twitteri like funktsioon (Näide 5). Algus- 

ning lõppkaadrit vaadates on animatsiooni eesmärgiks lihtsalt objekti värvi muuta: hall süda 

muutub punaseks, andes märku, et miski on meeldivaks märgitud. Kuigi kogu animatsiooni 

saakski kujutada vaid nende kahe kaadriga, on elulähedase kogemuse imiteerimiseks kasu-

tatud südame tuksumise motiivi. Selle edasi andmiseks moondub süda vahepeal ringiks, 

muudab värvi, kuju ning suurust ja paiskab laiali väiksemaid partikleid. Tegu on 16x16 piks-

lise ikooniga ning kogu animatsioon kestab alla ühe sekundi, kuid juba see suudab 

kasutajakogemust positiivselt mõjutada, pannes kasutaja tuttavasse keskkonda. 

 

Näide 5. Twitteri like funktsiooni animatsioon 
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1.3.3. Sotsiaalmeedia elemendid 

 

Sotsiaalmeediat kasutab 4,5 miljardit inimest ehk 57% maailma rahvastikust. Populaarsei-

mate platvormide (Facebook, Instagram, TikTok) videote vaatamised ulatuvad miljarditesse. 

(Kemp 2020) Sotsiaalmeedia on ettevõtete jaoks üks edukamaid reklaamiplatvorme ning 

visuaalses infomüras tõmbab taaskord liikuv pilt enim tähelepanu. 2016. aasta seisuga vaa-

tavad tarbijad sotsiaalmeedias umbes 6 tundi videosisu ühe päeva jooksul. 46% nendest 

väidab, et nad on sooritanud ostu video vaatamise tagajärjel sotsiaalmeedias. (Brightcove 

2016) Seda arvestades ei tule üllatusena, et 92% ettevõtjatest peab videosisu oma                    

turundusplaani juures eriti tähtsaks (Wyzowl 2020). 

Enim on sotsiaalmeedias näha reklaamvideoid, mis jõuavad tarbijani tavaliselt sponso-

reeritud sisu kaudu. Reklaamvideod sisaldavad tavaliselt nii videosid kui ka liikuvat 

graafikat, viimase osakaal sõltub peamiselt brändi esteetikast. Lisaks reklaamvideotele on 

levinud ka selgitusvideod (ingl. k. explainer videos), mis on oma olemuselt animeeritud  

infograafikud. Selgitusvideod on lühikesed ja lihtsad, kuid samas informatiivsed, mistõttu 

tõmbavad nad rohkem tähelepanu kui staatiline meediasisu. Need on sisuloomeks laialt ka-

sutusel, jagades ühtaegu infot pakutava toote kohta ning tõstes samal ajal bränditeadlikkust. 

Google on selgitusvideod efektiivselt oma järjest uuenevate rakenduste mõistmiseks ka-

sutusse võtnud (Näide 6). Säilitades sealjuures oma visuaalsele identiteedile omase koloriidi 

ning stilistika, edastab Google liikuva graafika abil kasutajale täpsed ja arusaadavad juhised. 

 

Näide 6. Kaadrid Google Assistant selgitusvideost 

 

Aina enam populaarsust hakkavad koguma ka tavakasutajatele kättesaadavad sotsiaal-

meedia animeeritud elemendid, näiteks on Facebook võtnud kasutusele liikuvad 

profiilipildid ja päised, mille üleslaadimine on igale kasutajale ning ettevõttele võimaldatud. 
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Ka liitreaalsus jõuab sotsiaalmeedias vaikselt kasutajate käeulatusse. Kuigi näofiltrid on nii 

Instagramis kui Snapchatis kasutusel olnud juba mõnda aega, võimaldab Instagram alates 

2019. aasta lõpust kasutajatel sel alal ka omaloomingut lisada. Filtrid saab luua vabavaralise 

programmi Spark AR Studio abil, mida paljud ettevõtted on juba kampaaniate raames tar-

gasti ära kasutanud. Selle põhjal võib oletada, et tulevikus on kasutajatel järjest suurem roll 

liikuva meedia sisu vormimisel. Interaktiivsus ning elulähedus on järgmise generatsiooni 

brändimaailma võtmesõnadeks. 
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2. VISUAALSE IDENTITEEDI LOOMEPROTSESS 

 

Harutuse nime taga tegutseb ainuisikuline nahadisainer, Krista Käsper, kes valmistab kotte 

ning aksessuaare. Teistest turul olevatest brändidest erineb Harutus nii oma toodete kui ka 

töökäigu poolest. Kogu protsessi vältel töötab nahadisainer üksinda: materjalina on kasutu-

ses teise ringi poodidest kokku ostetud nahkrõivad, mis lahti harutamisel uute esemete 

algmaterjaliks saavad. Tooted valmivad vastavalt klientide soovile, mistõttu on iga ese ai-

nulaadne. Meediadisaineri vaatepunktist on sellised projektid alati värskendavad. Kuna 

brändingu näol on tegu mõneti ebaeetilise valdkonnaga – manipuleeritakse ikkagi tarbija 

psühholoogia ning nõrkustega – oli keskkonnasõbralik ja kliendikeskne suhtumine minu 

jaoks väga inspireeriv. Minu eesmärgiks sai Harutusele tervikliku visuaalse identiteedi loo-

mine. Loodud identiteet pidi vastama tänapäevastele standarditele, olema kohandatav ja 

dünaamiline. Töömahtu ning kiirelt arenevat liikuvat veebikeskkonda arvestades otsustasin 

lisaks tavapärastele staatilistele elementidele teha algust ka liikuva graafika elementidega. 

 

2.1. Lähteülesande koostamine 

 

Esimeseks sammuks identiteedi loomisel on loovbriifi koostamine. See annab disainerile 

ülevaate tööülesande olemusest ning aitab kliendil oma visiooni lahti mõtestada. Kuna briif 

põhineb tavaliselt kliendi ning disaineri otsesel suhtlusel, aitab see vältida hilisemaid aru-

saamatusi ning kooskõlastab mõlema poole arusaamad brändi olemusest ning eesmärgist. 

Briifis on sätestatud kõik punktid, millel disaineri edasine töökäik põhineb.  

Harutuse loovbriifi koostamisel lähtusin lühidokumentaalist Briefly, kus maailma tipp- 

tasemel loovinimesed lahkavad briifi olemust ning tähtsust disainimaailmas. Briifi põhi-   

eesmärk on olla inspireeriv, panna klient disaineriga otsesesse vestlusesse, mis tekitab vas-

tastikuse usalduse ning aitab paremini kompromisse luua. Briif on vaid kliendisuhte  

alguspunkt, millel pole tänapäeval enam kindlat struktuuri. (Bassett 2014) Ülemaailmset 

pandeemiaolukorda arvestades oli otsene suhtlus raskendatud ning kohtumised kliendiga ei 

sujunud päris nii, nagu esialgu plaanitud oli. Näost-näkku vestluse asemel toimusid vestlu-

sed videokõne ning vahepeal ka e-posti teel, mis mõjutas kaudselt kogu edasist 

disainiprotsessi. Tegu polnud läbini negatiivse olukorraga, sest minu jaoks sai sellest õpetlik 
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kogemus, mille järgi oskan edaspidi sarnastes olukordades töökäiku planeerida, näiteks     

rahvusvaheliste klientidega suheldes.  

Jõudsin koostöös kliendiga väärtuste ja omadusteni, mida identiteet edasi andma peab 

ning selle põhjal valmis lähteülesanne. (Lisa 2). Kliendibriifi terviklikuks kujunemiseks 

peab tellija teadma oma nõrkusi ning tugevusi, visiooni ja sihtgruppi. Kui ta selles kindel ei 

ole, saab disainer teda alati küsimustega juhtida. Harutuse puhul oli sihtgrupp ebaselge, kuna  

tellimusi oli valmistatud erinevatele vanuse- ning soorühmadele. Selguse saamiseks lõin ma 

enne sihtgrupi kirjeldamist koos kliendi abiga oletusliku kliendiprofiili: ettekujutuse inime-

sest, kes ettevõtte tooteid ostaks. Selline lähenemine põhineb küll paljuski stereotüüpidel, 

aga aitab kiiresti jõuda põhiväärtusteni, mida toodetelt oodatakse, ning seeläbi potentsiaal-

sete klientideni. Lisaks sellele koostasin ma lühianalüüsi kodumaistest konkurentidest. 

Konkurendid on ettevõtted, kelle vahel klient enne ostu sooritamist valib. Kuna visuaalne 

identiteet põhineb eelkõige väljapaistmisel ning unikaalsusel, on sarnase valdkonna brändi-

dest analüüsi koostamine kriitilise tähtsusega. Analüüsisin eelkõige logosid, pannes kirja 

nende tüpograafilised valikud, värvid, kujundid ning omadused. Lõpliku kliendibriifi põhjal 

koostasin märksõnade baasil mõistekaardi ning moodboard’i, millest sai esimene inspirat-

sioonialge. Kombineerides omavahel märksõnu erineva stilistikaga, visandasin esimesed 

logoideed paberile (Lisa 3). Käeline visandamine on minu jaoks väga oluline osa töö-       

protsessist. See aitab esialgsed mõtted süstematiseerida, kuid range reeglistiku puudumise 

tõttu annab visandamine ohtralt mänguruumi. See on justkui visuaalne ajurünnak.  

 

2.2. Kontseptsioon ja disainilahendused 

 

Paljud staažikad disaini- ning moevaldkonna ettevõtted on viimase paari aasta jooksul oma 

logosid lihtsustanud ning vorminud oma identiteedi minimalistlikuks – nähtus, mida tähis-

tatakse mõistega blanding (lüh ingl. k. bland branding). (Näide 6) See lähenemine on saanud 

palju kiitust kui ka kriitikat. Ühelt poolt on logod praktilised ning tekitavad luksustoote ku-

vandi, teiselt poolt muutuvad aga vaikselt üksteisest eristamatuks. Suurkorporatsioonide 

jaoks on tegu turunduslikult riskivaba lähenemisega, mis soodustab müügi tõusu. (TFL 

2018) Sellises massilises lihtsustamises nähakse kõrgbrändide tulevikku, mistõttu otsustasin 

ma väikest kohalikku disainibrändi silmas pidades puhtast mässumeelsusest vastupidises 

suunas liikuda, panustades lakooniliste vormide asemel korrapäratusele ning unikaalsusele. 
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Näide 6. Moevaldkonna brändide logomuutused.  

Allikas: https://www.cdgi.com/2019/06/branding-versus-blanding-logos/ 

 

Idee keskmeks sai ettevõtte nimi: Harutus. Vestlusest kliendiga selgus, et nimele pani 

aluse toodete loomise tööprotsess, mille käigus nahadisainer teise ringi poodidest soetatud 

nahast valmistatud riideesemed lahti harutab, et need seejärel kottideks või aksessuaarideks 

kokku õmmelda. Igal tootel on uus loomislugu, ainulaadne lõige, mille konstruktsioon sõltub 

lahtiharutatud esemest. Harutamine on üldjuhul protsess, mille käigus viga eemaldada proo-

vitakse, Harutuse puhul tähistab see aga millegi uue ja ilusa kujunemislugu. Niidijupid on 

lahutamatu osa nii harutamise protsessist kui ka uute esemete kokku õmblemisest. Võttes 

https://www.cdgi.com/2019/06/branding-versus-blanding-logos/
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aluseks niidimotiivi üritasin kujundid esialgu digitaalselt luua, kuid kõik tekkinud visuaalid 

tundusid liialt tehislikud. Seejärel eksperimenteerisin niidijuppide skannimisega. Töötasin 

plaanipärasuseta, rullides niidipusad suvaliselt kokku ning asetades need skannerile. Prot-

sessi lõpuks oli mul kõvakettal umbes 50 pilti niidivõrgustikest, millest omakorda 

kasutuskõlblikumad välja valisin (Lisa 4). Tekkinud vormid on juhuslikud ning sõltumatud, 

vastandudes mehaanilisele tootmisprotsessile. Segased, mõnest kohast katkevad ning siis 

jälle ühenduvad kujundid töötasid juskui metafoorina Harutuse olemusest – tähistades üh-

taegu lõpmatust kui ka uusi algusi iseloomustasid niidimustrid materjali ja esemete eluringi.  

Niidi kujutiste vektoriseerimise teel saadud mustri alusel sündisid järjepideval katsetamisel 

edasised visuaalse identiteedi elemendid.  

 

2.2.1. Logo 

 

Logo loomise tööprotsess põhines spontaansusel ning juhusel. Otsisin niidipuntrast ilma iga-

suguse sihita vorme, mis mulle mingil moel sümpaatsed tundusid. Niidi kujutisi sõnaga 

kombineerides lõin ma esimesed digitaalsed logokavandid (Lisa 5). Lähenesin ideele mäng-

levalt, otsisin niidi kujutistest motiive, proovides need siduda geomeetriliste kujundite ning 

Harutuse sõnamärgiga. Tegu oli pika protsessiga, kuna proovisin konkreetseid visuaalseid 

elemente juhuse kaudu leitud vormidega kombineerida, lootes leida täiuslikku tasakaalu. 

Ükski esialgsetest ideedest ei andnud brändi olemust piisavalt edukalt edasi, osutudes liiga 

segaseks, loetamatuks või tehislikuks.  Jätkates sihikindlalt sama tööprotsessi ning otsides 

edasisi motiive leidsin niidirägastikust vormi, mis sarnanes taaskasutusmärgina kasutatavale 

piktogrammile. Katsetasin selle erinevaid väljundeid mängides joone, pinna ning tüpograa-

filiste valikutega. Saadud ideede edasiarendused süstematiseerisin, kasutades disainerite 

seas laialt levinud ruudustiku süsteemi (ingl. K. grid system), mis aitab veenduda elementide 

geomeetrilises täpsuses ning kompositsioonilises kooskõlas (Sharma 2019). Kombineerides 

niidirägastiku orgaanilised vormid kuldlõike täiuslike proportsioonidega, sain tulemuseks 

abstraktse kujundi, mis sarnaneb taaskasutusmärgile, kuid meenutab ka niidipusa, mis Ha-

rutuse tööprotsessis kujundlikult väga olulist rolli mängib. Kujundi reeglistikku surumine 

osutus minu jaoks suurimaks katsumuseks, kuna orgaanilisust oli sealjuures väga raske säi-

litada. Disainerina satun ma tihti olukorda, kus hakkan mingil hetkel oma teost liigselt 

ületöötama. Loominguinimestele on omane püüelda perfektsuse poole, kuid ühe teose kallal 
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töötamine paneb selle arengu tihti seisma, niisiis on endale piiride teadvustamine väga olu-

line. Ületöötamine ei väljendu tavaliselt kvaliteedis positiivselt ega pole ka ajaliselt 

efektiivne. Mitmed minu katsetused otsustasid just seetõttu ebaõnnestunuks; olin vorme liig-

selt silunud, mistõttu ei sobinud need ühel hetkel enam üldise kontseptsiooni raamistikku 

ega ka teiste elementidega kokku. Nendel hetkedel oli sunnitud baasvormide juurde naasma 

ning tööd otsast peale alustama. Leides balansi süsteemipärasuse ning loomulike vormide 

vahel, jõudsin lõpptulemuseni (Lisa 6). Otsustasin jääda täitmata pindade juurde, soovides 

ära kasutada negatiivset ruumi ning kujundi õhulisust.  

Tüpograafilistel valikutel arvestasin logomärgi keerukusega ja otsustasin kasutada serii-

fideta kirjatüüpi HK Grotesk, mis on oma selgete geomeetriliste vormidega kasutatav nii 

pikemates tekstides kui ka pealkirjades. Katsetasin esialgu ka pastelseid toone, kuid lõplikus 

värvivalikus lähtusin kliendi soovidest ning teostasin kõik disainilahendused mustvalgena, 

kasutades vajadusel lisavärvina halli. See on lihtne kombinatsioon paljude eelistega, näiteks 

ei teki trükkimisel ebakõlasid ning iga kujunduselemendi saab kerge vaevaga negatiivi pöö-

rata. (Lisa 6)   

 

2.2.2. Muster 

 

Lisaks logole sai minu prioriteediks mustri disainimine. Muster on visuaalse identiteedi mo-

tiiv, mis on laialdaselt rakendatav nii trükistes kui ka veebis; kuna muster võtab enda alla 

tavaliselt suure ala pinnast, aitab see vaatajal brändi lihtsalt identifitseerida isegi ilma logo 

nägemata. Arvestades pakendidisaini ning tootesildi tähtsust moemaailmas, pidin veenduma, 

et muster oleks kindlasti nendel elementidel kasutatav.  

Kuna kõik niitide tekitatud vormid on juhuslikud ning muster hõlmab tavaliselt suurt osa 

pinnast, mille vead on kohe märgatavad, osutus motiivi süstematiseerimine tõeliseks katsu-

museks. Niidipusad on segased, eksisteerivad ilma igasuguse süsteemita ning väikselt 

trükituna ei pruugi niitidena tuvastatavad olla ja võivad kiiresti muutuda häirivaks elemen-

diks disainilahenduse juures. Sellest hoolimata otsustasin väljakutse vastu võtta, luues 

õhulise niidimustri. Saavutatud lahendus jäi lahjaks ning sulandus kergesti logoga kokku. 

Proovides luua kontrasti peene niidimustri tasakaalustamiseks, tõin sisse ka positiivis vor-

mid, täites niidimustri tühjad pinnad värviga. Kombinatsioon niitidest ning täidetud 

kujunditest viis mustri balansini, mida ma otsinud olin. Peened niidimotiivid vastandusid 
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tahumatutele täidetud pindadele. Vestlusest kliendiga selgus, et tavaliselt on tema loomingus 

tajuda ka eseme eelmist elu: mantlist kotiks saanud esemel on näiteks näha varasemad 

nõelaaugud või trukid. Sellest juhindudes ei püüelnud ma mustrit luues täiuslikkuse poole, 

vaid jätsin sisse aimatavad skanneerimise protsessi käigus tekkinud ebakõlad, mida digitaal-

sel tööprotsessil ei esineks.  

Muster on kasutatav nii koos logoga kui ka eraldi dekoratiivelemendina. Üksik-               

elemendina katab muster kogu pinna. Mustri ja logo kombineerimisel pidin silmas pidama, 

et üldpilt liiga kirjuks ja segaseks ei muutuks ning logo mustri varju ei jääks. Seetõttu otsus-

tasin motiivi kontrastsemad osad paigutada vaid äärtesse, kasutades niidijuppidest koosnevat 

osa, et leida tasakaal negatiivse ruumi ja põhielementide vahel. Mustrid on diagonaalselt 

pinna nurkadesse paigutatud. (Lisa 8) 

2.2.3. Logo animatsioon 

Logo animeerimisel tahtsin säilitada sama juhuslikkust ning korrapäratust, mis kogu disai-

niprotsessi läbis. Esimese sammuna kogusin teavet teiste disainerite loomingust, vaatasin 

animatsioone ning videosid ja liikusin seejärel storyboard’i loomisprotsessi juurde. 

Storyboard koosneb animatsiooni põhikaadritest ning annab ettekujutuse, milline animat-

sioon lõpuks välja hakkab nägema. Töö käigus visandasin kaks storyboard’i, millest esimene 

valituks osutus (Lisa 9). Mulle sai kiiresti selgeks, et orgaanilise liikumise jäljendamine pole 

sugugi nii lihtne, kui esialgu arvasin. Animatsiooni loomine on aega ning kannatust nõudev 

protsess, kuid pärast mitut katsetust ning parandamist jõudsin tulemuseni. Tulemusena val-

mis animatsioon, mis kujutab omavahel logoks ühenduvaid niite. Kuna logo vorm on 

keeruline, püüdsin animatsiooni hoida minimalistliku, kuid dünaamilisena. Lõpp-                    

lahendusena esitasin animatsioonist kaks varianti (lisa 10). Esimene variant on lakoonilisem 

ning mahub ka ruudukujulisse alasse, mistõttu on see kasutatav näiteks profiilipildi või       

kujunduselemendina. Teine variant on disainitud videoformaati silmas pidades ning sobib 

oma kuvasuhtelt kõige paremini reklaamklippidesse või videopostitustesse. 

Töömahtu arvestades võtsin enda eesmärgiks esitada kliendile osana visuaalsest identi-

teedist animeeritud logo, kuid kogu identiteet on ülesehitatud dünaamilistele vormidele, 

mida on võimalik tulevikus vastavalt vajadusele animeerida. Logo animeerimisel kasutatud 
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stilistikat järgides pakuvad niidistiku vormid lõputult mänguruumi edasiste kujundus-         

elementide animeerimiseka. 

2.3. Rakendusvõimalused 

Loodud identiteet põhineb eelkõige mustri ning logo kooskõlal. Kõikjal esinevad niidistiku 

korrapäratud vormid annavad aimu Harutuse kui ainulaadseid tooteid pakkuva brändi 

iseloomust. Nii nagu looduses on igal esmapilgul juhuslikul vormil tegelikult loogiline sele-

tus, järgivad ka Harutuse näiliselt korratu visuaalse identiteedi elemendid tegelikult kindlat 

reeglistikku. Juba esimeste kavandite disainimisel saatsin kliendile lisaks näiteid visuaalide 

kasutamisest mock-up’ide kujul, mis annavad ettekujutuse sellest, milline kujundus reaalses 

elus välja nägema hakkab. Osana lõpplahendusest esitasin kliendile mock-up’id (Lisa 11). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö esimeses pooles käsitlesin brändi olemust kaasaegsel meediamaastikul. Brän-

dide lähenemine tarbijale on muutunud palju personaalsemaks kui eelmisel sajandil. 

Infoühiskonna mõjul on ettevõtetest saanud lisaks toote- ning teenusepakkujatele ka              

arvamusliidrid, kelle ideoloogia ning väärtustega klient otseselt suhestuda soovib. Kirjalikus  

osas keskendusin visuaalse identiteedi kui kontseptsiooni olemuse analüüsimisele, fookuses 

dünaamilise meediasisu tähtsus aina liikuvamas reklaamimaailmas. Liikuva graafika erine-

vate aspektide uurimise käigus selgus, et tegu on valdkonnaga, mille populaarsus on 

ettevõtete seas tõusuteel. Liikuv graafika aitab kirju meediasisu seast välja paista, olles         

samaaegselt kasutajasõbralikkuse aluseks. Dünaamilisus ning kohandatavus on tänapäeva 

brändingu alustalad, mis muidugi mõjutab ka visuaalse identiteedi ülesehitust. Kuigi käes-

olev töö jäi hetkel vaid kahedimensioonilise meediapildi põhiseks, oleks  töö edasi-             

arendusena võimalik uurida virtuaalreaalsuse ning kolmedimensioonilise liitreaalsuse rolli 

brändingus. Tehnika kiiret arengut silmas pidades on võimalik, et nendes peitub edasine 

brändingumaailma tulevik. 

Töö teises pooles kirjeldan visuaalse identiteedi loomeprotsessi ettevõttele Harutus. Ha-

rutuse identiteeti luues lähtusin brändi omapärast ning väärtustest, juhindudes toodete 

ainulaadsusest ja kliendikesksest suhtumisest. Eirates valitsevaid trende peitub tööprotsessi 

taga juhus, lähtepunktiks toores disainivaist, mis hiljem reeglistiku raamidesse saab surutud. 

Kogu identiteeti läbib niidimotiiv, mis kirjeldab Harutuse tööprotsessi ning olemust. Korra-

päratud ning katkematud vormid tähistavad autori taaskasutuslikku loomingut ning esemete 

eluringi. Identiteedi esialgne disainiprotsess põhineb kokkusatumustel ning nendest tekki-

nud motiivide süstematiseerimisel, mistõttu säilib Harutuse ainulaadsus ning elulähedus. 

Niidi orgaanilised motiivid moodustavad dünaamilise mustri, mis töötab nii staatilise kui 

animeerituna ja on erinevatel platvormidel kohandatav. Osana visuaalsest identiteedist lõin 

Harutusele niidistiku sujuval joonestikul põhineva animeeritud logo, mis pani alguspunkti 

animeeritud identiteedile, mida kavatsen tulevikus edasi arendada.  
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SUMMARY 

The aim of my thesis „Creating a Visual Identity for the Company Harutus“ was to create a 

comprehensive visual identity for Harutus, a company that sews bags and accessories from 

recycled leather garments. In the first part of the work I analyse the concept of visual identity, 

focusing on its relevance in today’s dynamic advertising business. The overall perception of 

branding has changed in the age of social media, since advertising is no longer bound to 

entertainment, it has become harder to reach the desired target group. The focal point of my 

thesis lies in motion graphics. Motion graphics is a fairly new field that has been gaining 

immense popularity over the last few decades, much due to ever-increasing internet speed. 

Animated elements are often used to stand out from the oversaturated digital media envi-

ronment, but at the same time serve as a means of user-friendliness and accessibility. Motion 

and responsiveness are the main keywords in contemporary branding visuals. 

In the second part of the work I describe the creative process of designing a visual identity 

for the company Harutus. The process of designing an identity was structurally familiar to 

me, but challenging nonetheless. Every brand requires a personal approach to ensure that the 

outcome is authentic. Working with Harutus was particularly inspiring for me since the 

company is very environmentally friendly and the whole work process is carried out by a 

single person, from buying the leather garments from second-hand stores to the actual se-

wing process of bags and accessories. Every product is different and the construction 

depends on the garment from which it is sewn as well as the customer’s wishes.  

Harutus’ visual identity is inspired by its uniqueness and values. The identity is based on 

tangled thread motives that describe the essence of the brand, reflecting the peculiarity of its 

products. The work process involved scanning thread snippets that were later vectorized and 

systematized, thus creating an identity that binds coincidental patterns with rules. The ir-

regular and continuous shapes convey Harutus’ work process, the life cycle of a product 

created from old leather garments. The organic shapes of the thread motive form a dynamic 

pattern that can be easily animated and used on all platforms.   

In conclusion, I learnt a lot during my work process and I now have a better understanding 

of today’s branding industry, especially when it comes to the use of motion graphics. I was 

delighted to put my knowledge at use in designing Harutus’ visual identity. There are 
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definitely many opportunities for further research in this topic, for example exploring the 

possibilities augmented reality and virtual reality have to offer when it comes to branding.  
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LISAD 

Lisa 1. Intervjuu küsimustik 

1. Kui pikalt olete te disainierialal töötanud?

2. Kui palju on Teie hinnangul liikuva graafika kasutuse osakaal selle aja jooksul suurenenud?

3. Mida lisab staatilisele graafikale liikuva graafika kasutus? Millistes olukordades ei saa ilma

liikuva graafikata hakkama/tulemus on halvem?

4. Kui palju on animeerimise oskuse nõudlus disaneritelt viimaste aastate jooksul suurene-

nud? Kas see peaks tänapäeval iga disaineri puhul nõutav olema?

5. Kuidas erineb liikuva graafika kasutus Eestis võrreldes ülejäänud maailmaga? Kas liikuvat

graafikat kasutatakse rohkem/vähem?

6. Kui suur osa klientidest nõuavad just visuaalse identiteedi loomisel ka animeeritud ele-

mente? Milliseid elemente sel juhul tavaliselt nõutakse?

7. Kas liikuva graafika nõudlus on seotud ettevõtte tegevusalaga? Millega tegelevad ettevõt-

ted kõige rohkem liikuvaid elemente nõuavad?

8. Milline võib olla liikuva graafika tulevik brändingus järgmise viie aasta jooksul?

9. Kas tehnika kiirel arengul on brändingu kontekstis ka negatiivseid külgi?

Lisa 2. Lähteülesanne 

Ettevõtte kirjeldus 

Eesti disainer, kes valmistab kotte ning aksessuaare. Tooted on taaskasutatud nahast ning valmis-

tatud käsitööna disaineri enda poolt. Iga ese on unikaalne ning valmistatakse vastavalt kliendi 

soovile. Eseme disaini määrab lisaks kliendi soovile ka kasutatava materjali kuju ja detailid. 

Algmaterjali päritolu rõhutamiseks jäävad näha vanade õmbluste auguread ja muud detailid. 

Visioon 

Harutus hindab minimalistlikku disaini. Lõpptulemus võiks olla rustikaalne ning käsitööhõnguline, 

aga mitte “kodukootud” tundega. Palett võiks eelistatavalt olla mustvalge, äärmisel juhul sisal-

dada halle toone. 

Sihtgrupp 

Kultuurilembeline naine vanuses 35-50, kes peab lugu kodumaisest disainist. Saab endale aeg-ajalt 

luksustooteid lubada. Keskkonnateadlik, peab lugu taaskasutusest. Kuna iga Harutuse toode on 
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ainulaadne, jääb talle tunne, et tegu on millegi erilisega; tootega, mis on valmistatud täpselt 

tema tahte järgi. 

Oletuslik kliendiprofiil:  

Anneli (40) 

Kahe lapse ema, töötab prokurörina.  

Kaks korda nädalas peale tööd suundub ta õhtusesse joogatundi. 

Naudib väljas söömist ja külastab tihti näitusi. 

Vihmaste ilmadega armastab ta kodus raamatut lugeda. 

Töö kirjeldus 

Terviklik visuaalne identiteet, mille elemendid on: 

• Staatiline logo

• Animeeritud logo

• Logo kasutusjuhend

• Värvivalik

• Tüpograafia

• Pakendi- ja tootesildikujundus

• Visiitkaart

• Muud graafilised elemendid

Ülevaade konkurentidest Eestis 

Tüpograafia: Käsikirjaline 

Värvid: Mustvalge 

kirjusõnad: Mänguline, dünaamiline, hoogne 

Tüpograafia: Sans-serif 

Värvid: Mustvalge 

Märksõnad: Põhjamaine, minimalistlik, sisaldab 

märki 



29 

Tüpograafia: Serif 

Värvid: Mustvalge 

Märksõnad: Luksuslik, sisaldab monogrammi 

Tüpograafia: Sans-serif 

Värvid: Mustvalge 

Märksõnad: Põhjamaine, minimalistlik 

Harutuse tooted 
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Lisa 3. Visandid 
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Lisa 4. Niidistiku kujutised 
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Lisa 5. Logokavandid 
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Lisa 6. Logo lõppversiooni arengukäik 
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Lisa 7. Värvipalett ja tüpograafia 
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Lisa 8. Muster 
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Lisa 9. Animatsiooni storyboard’id 
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Lisa 10. Animeeritud logo 
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Lisa 11. Rakendusvõimalused 
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