


Työn tulevaisuus Pelottomuus ja  
rohkeus ajatella 
isosti

• Tavoite & tarve
• Näemme  
   asiat toisin ja  
   kehitämme  
   asiakkaalle  
   tehokkaan  
   ratkaisun

• Muutos 
• “Winter is  
    coming”

• ”Mikään ei ole 
    mahdotonta”

Tulevaisuus syntyy 
tekemällä

TOP OF MIND OMINAISUUS ETU TONTTI ARVO ROOLI



Yritystasolla se määrittelee meidät tulevaisuuden rakentajiksi, muutosvoimaksi. 
Toisaalta se kohottaa itsetuntoa – olemme tulevaisuuden toivoja. 

Työnantajille se viestii korkealuokkaisista rekryistä ja nuorista, työelämän uusista 
tähdistä. Toisaalta ratkaisubisneksen kontekstissa tekee Baronasta haasteiden 

ratkaisijan, paremman tulevaisuuden rakentajan. 

Työntekijöille se lupaa, että imemme huipputalentteja töihin ja Barona  
pystyy tarjoamaan nousujohteisia urapolkuja.

BRÄNDILUPAUS

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT.



Puhetavassa pitää olla koko ajan tekemisen meininki. 
Jokainen lause lupaa jotain. Se on asennetta. Olemme 
täällä tekemässä hommia, emme runoilemassa.
 
Puhumme aina tulevaisuudesta. Muut nähkööt siellä 
haasteita, me näemme mahdollisuuksia. Näkökulmamme 
on aina ratkaisukeskeinen. Pelottomasti haasteita päin. 
Lyhyillä lauseilla. Samaa tulevaisuuden uskoa tarjoamme 
ja odotamme myös rekryttäviltä.
 
Emme ylpeile tai pöyhkeile. Olemme kuitenkin itsevar-
moja – tiedämme mitä olemme tekemässä. Ja kaiken 
mitä teemme, teemme asiakkaillemme – emme itsel-
lemme.
 

Lupaamme aina paljon, mutta se johtuu siitä, että tie-
dämme pystyvämme lunastamaan lupauksemme.
 
Ai niin, emme juurikaan käytä superlatiiveja.
 
Ja toistelemme esimerkiksi näitä lauseita:
 
Meillä on vielä paljon töitä.

Olemme tulevaisuuden tekijöiden yhteisö.

Asenne ratkaisee.

Mikään haaste ei ole meille liian suuri.

Autamme ihmisiämme ja yrityksiä kasvamaan. 

TONE OF VOICE



LOGO



LOGO
Logo ja brändilupaus

Baronan logoa käytetään 
brändilupauksen kanssa aina kun 
mahdollista, koska se on suorin 
tapa viestiä Baronan asenteesta.

Sähköisissä materiaaleissa 
saattaa tulla tarve vähemmän 
tilaa vaativalle tunnisteelle. 
Silloin voidaan käyttää 
pelkästään Baronan B-merkkiä. 
Luontevia käyttökohteita ovat 
esimerkiksi presentaatiot, favicon 
ja sometunnisteet.

Logo

B-merkki ja brändilupaus B-merkki

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT.



LOGON KÄYTTÖ

Käytä väri- ja kuvapinnoilla 
ensisijaisesti logon negatiiviversiota, 
kun sen erottuvuus taustasta on 
tarpeeksi hyvä.

Älä käytä mustavalkoista logoa 
väripinnoilla.

Brändilupauksen kanssa logosta voi 
käyttää myös kaksiväristä versiota.



LOGON KÄYTTÖ
Logon voi sijoittaa negatiiviversiona 
myös reunasta rajautuvaan värilliseen 
suorakaiteeseen.



Logon tulee erottua selkeästi 
taustaväristä tai -kuvasta ja sen 
ympärille tulee jättää tarpeeksi 
tilaa.

Älä muokkaa tai lisää mitään 
alkuperäiseen logoon.

LOGON KÄYTTÖ



BRÄNDIVÄRIT



BARONA VALKOINEN

#FFFFFF
R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0

BARONA HOPEA

#D6D9D7
R214 G217 B215
C8 M5 Y7 K16

BARONA  
TUMMA HARMAA

#343435
R52 G52 B53
C48 M29 Y26 K76

BARONA MUSTA

#000000
R0 G0 B0
C40 M0 Y0 K100

BARONA PUNAINEN

#FF645D
R255 G100 B93
C0 M80 Y60 K0

PANTONE 1787

VÄRIT



TYPOGRAFIA



NEWSLAB BLACK

AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789

AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789

MEILLÄ ON VIELÄ 
PALJON TYÖTÄ.

Texta Narrow VERVEINE

TYÖ MUUTTUU,
ASENNE EI.

Otsikot Teksti Tunne

Verveineä voidaan käyttää ilmoittelussa, 
mainonnassa, presentaatioissa jne. kun 
halutaan saada ihmisen kädenjälki ja 
Baronan asenne vahvasti näkyviin.

Verveineä käytetään vain tehosteena,  
ei jatkuvasti.

Texta Narrow on ensisijainen leipäteksti-
fontti. Se toimii hyvin sekä digimediassa 
että painettuna. Vaihtoehtoisesti leipä- 
tekstissä voi käyttää myös Newslabin  
Regular-leikkausta.

Itatiorerupta qui untiur? Quis quunt ad 
quam, natus eum sitat adisquide endam 
hitiis ipsanture maio berferspel idem cup-
tatiam fuga. Apit aut odi dolupta cons

Newslab on pääasiallinen otsikoiden 
ja väliotsikoiden fontti.

Otsikoita voidaan käsitellä ja tehdä 
niihin rouheampi look viestimään 
Baronan asennetta.

TYPOGRAFIA



VERVEINE

NEWSLAB BLACK

NEWSLAB BLACK

Texta Narrow

Texta Narrow

Esimerkkejä tekstityyppien 
käytöstä ja oikeista suhteista.

MEILLÄ ON VIELÄ 
PALJON TYÖTÄ
Tulevaisuus tarvitsee IT-ammattilaisia. Me yhdistämme 
osaajat ja mielenkiintoiset yritykset. Pidämme huolen, 
että homma toimii. Löydämme oikeat työntekijät oikeisiin 
työtehtäviin. Rakennamme yrityksille joustavampia mal-
leja palkkaamiseen ja tekijöille ainutlaatuisia urapolkuja. 
Räätälöimme ratkaisuja yksittäisten osaajien vuokraami-
sesta aina kokonaisiin ulkoistettuihin palvelukeskuksiin.
Asenne ratkaisee, eikä mikään haaste ole meille liian suuri.  
Olemme it-alan tulevaisuuden tekijöiden yhteisö, joka 
auttaa ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan.

INFORMAATIOTEKNOLOGIA

TYPOGRAFIA
TYÖPAIKAT
Tutustu avoimiin työtehtäviin ja hae itseäsi kiinnostavia 
työpaikkoja. Saat rekrytoijiltamme vinkkejä parempaan 
työelämään ja tehokkaampaan työnhakuun.

TYÖPAIKAT JA URAVINKIT    



AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789

Calibri
Teksti

Sähköisissä Office-dokumenteissa fontit voidaan 
tarvittaessa korvata perusfonteilla, jotka toimivat 
kaikilla käyttäjillä. Tällöin otsikoissa käytetään 
Arial Black -fonttia, ja muissa tekstessä Calibria.

TYPOGRAFIA

ARIAL BLACK
Otsikot

AaBbCcDdEeFfGgHh
0123456789



KUVAMAAILMA



Brändikuvat kommunikoivat Tulevaisuuden 
tekijät. - brändilupauksen. Niiden viesti yh-
dessä lupauksen kanssa kertoo että Baronan, 
ja Baronan yhteisön kanssa pääset uudelle 
tasolle ja saavutat tavoitteesi. Oli kyse sitten 
yksilöstä tai yrityksestä.

Brändikuvat eivät tarvitse välttämättä brändi-
lupauksen ja logon lisäksi muuta viestiä 
tuekseen. 

Koska Brändikuvissa puhuvat jo itsessään 
paljon, niihin ei suositella liitettäväksi suurta 
määärää muita viestejä tai tekstejä. Niitä 
pyritään myös käyttämään mahdollisimman 
isoilla pinnoilla.

BRÄNDIKUVAT



TULEVAISUUDEN TEKIJÄT.



TULEVAISUUDEN TEKIJÄT.



Koska jokainen työntekijä on Baronalle tärkeä 
sekä ihmisenä että osaajana, näytetään toimi-
alakohtaisissa aihekuvissakin molempia rooleja 
yhtäaikaa kaksoisvalotustekniikan avulla. Kuvat 
ovat sukunäköisiä brändikuvien kanssa.

Kuvista on korkearesoluutioiset TIFF-kuvat, 
joista taustan harmaansävyinen layer voidaan 
myös kytkeä pois päältä Photoshopissa, kun 
kuvassa halutaan käyttää valkoista pohjaa 
raikkaamaan vaikutelman aikaansaamiseksi 
tai layoutin helpomman hallinnan vuoksi. 
Sanomalehti-ilmoituksissa ei koskaan käytetä 
harmaata pohjaa selkeämmän painojäljen 
aikaansaamiseksi. 

Kaksoisvalotustekniikkaa hyödyntäen voidaan 
tehdä myös lisää kuvia, mutta kuvat pitää  
rakentaa huolellisesti laadukkaan vaikutelman 
säilyttämiseksi.

AIHEKUVAT



Työpaikoilta ja suoritteista on reilusti kuvattua materiaalia 
käytettäväksi tarpeen mukaan. Kuvapankkia voidaan täydentää 
haluttaessa stock-materiaalilla kuvapankeista.

MUUT KUVAT



ILMEEN SOVELLUKSIA



KÄYNTIKORTIT
Käyntikorteista on käytössä 
punainen ja musta väriversio. 

84 mm

55 mm

Tulevaisuuden tekijä -teksti  
painetaan kortiin värittömällä lakalla.

Henkilökohtaisiin yhteystietoihin 
voi halutessaan lisätä toimiston 
käyntiosoitteen.

ENNI ESIMERKKI
Job Title

+358 50 123 4567
enni.esimerkki@barona.fi

PINJA PYNNÖNEN
Tehtävänimike

+358 50 442 1001
pinja.pynnonen@barona.fi

ENNI ESIMERKKI
Job Title

+358 50 123 4567
enni.esimerkki@barona.fi
Töölönlahdenkatu 3B  |  00100 Helsinki

PINJA PYNNÖNEN
Marketing Manager

+358 50 442 1001
pinja.pynnonen@barona.fi

PINJA PYNNÖNEN
Tehtävänimike

+358 50 442 1001
pinja.pynnonen@barona.fi



DOKUMENTTIPOHJAT
Dokumenttipohjista on omat versionsa myynnille, 
kunnossapidolle, IT:lle sekä teollisuudelle.

Jollei käytössäsi ole Baronan virallisia fontteja, 
käytä dokumenttipohjaa, jossa fontit on korvattu 
valmiiksi Office-ohjelmien perusfonteilla.



POWERPOINT-POHJA
Esityspohjassa on valmiita sivupohjia helpottamaan 
ja nopeuttamaan esitysten tekemistä.

Jollei käytössäsi ole Baronan virallisia fontteja, käytä 
pohjaa, jossa fontit on korvattu valmiiksi Office-
ohjelmien perusfonteilla.



NETTISIVUT



HAE »

ETSIMME SINUA,

Fugia consectia dolupta turecab oritibus et volo-
riaest, consedit, ut et aliquam fugit, sus ilit aut et 

eum, quae conet odia nobis ideni.

MARKKINOINTIMATERIAALEJA

Banneri



Roll-upit Flyer



KIITOS.


