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Siirto-brändiä voidaan käyttää kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä palveluista, jotka hyödyntävät Automatian
Siirto-maksujärjestelmää. Siirron brändiohjeistus antaa perusohjeet Siirto-logon käytöstä ja siitä, miten Siirto-nimeä
voi käyttää tekstissä. Ohjeistus sisältää esimerkkejä, miten Siirto voi näkyä kumppanien materiaaleissa ja palveluissa.
Siirto-logon voit hakea osoitteesta: mobiilisiirto.fi.
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä: palaute@automatia.fi.

Logo
Suoja-alue varmistaa, että merkin
ympärillä on erottuvuuden kannalta riittävästi tilaa. Yhdessä yhteistyökumppanin
logon kanssa käytettäessä Siirto-logon
minimikoko määräytyy yhteistyökumppanin logon minimikoon mukaan.
Minimikorkeus: 6mm
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Siirto-logon käyttöohjeita
Käytä ensisijaisesti värillistä versiota
valkoisella taustalla. Voit käyttää logoa sellaisenaan myös muun värisellä
taustalla, edellyttäen että kontrasti on
hyvä ja logo erottuu tarkkarajaisesti eikä
sulaudu taustaan. Erottumisen varmistamiseksi voit käyttää valkoista kehystä,
jonka leveys on sama kuin logon i-kirjaimen leveys.

Älä muokkaa logoa. Alla on esimerkkejä, joissa logoa on käytetty
epäedullisella tavalla: muotoja, mittasuhteita tai värejä on muutettu,
ja logon yhteyteen on lisätty ylimääräistä tekstiä. Logon tulee erottua
hyvin, joten sitä ei pidä laittaa valokuvan tai värillisen taustan päälle
ilman valkoista kehystä, jos kontrasti on huono.

LOREMIPSUM

Siirto-logon käyttöohjeita (jatkuu)
Siirto-logoa voi käyttää myös ilman
keltaista taustalaatikkoa, esimerkiksi
värillisellä taustalla kumppanien omien
brändivärien yhteydessä. Logon tulee
erottua hyvin, joten sitä ei pidä laittaa
sellaisen taustan tai valokuvan päälle,
jossa kontrasti on huono. Käytä aina
punaista pistettä.

Logomme yhdessä sinun logosi kanssa
Siirto-logon voi esittää kumppanin
logon rinnalla tai sen ylä- tai alapuolella.
Tärkeää on huomioida riittävät suojaalueet.
Kumppanin vaakasuuntaisen logon
kanssa käytettynä Siirto-logo on yhtä
korkea. Kumppanin pystysuuntaisen
logon kanssa Siirto-logo on yhtä leveä
kuin kumppanin logo. Logojen suhdetta
toisiinsa voi arvioida vapaasti, kunhan
lopullinen sommitelma on tasapainossa.
Ohjeistus ei ole kiveen hakattu, vaan
tärkeintä on, että logot ovat harmoniassa toistensa kanssa.

Siirto nimenä tekstissä
Käytä Siirto-nimeä tekstissä aina isolla alkukirjaimella. Siirto taipuu nimenä: Siirto, Siirron, Siirtoa…
”Siirto-mobiilimaksulla voit siirtää rahaa tililtä tilille reaaliaikaisesti…”
”Voit valita maksutavaksi Siirron…”
”Voit maksaa minulle Siirrolla numeroon…”

