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 Kujundusmaterjalide graaf iline juhend

Õiglase kaubanduse nädala tunnuslaused ja graafi lised 
elemendid ning nende kasutamine turundus- ja teavitus-
materjalides.
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Selles juhendis on õiglase kaubanduse nädala tunnuslaused, 
loosungid ja graafi lised elemendid, mida meie koostööpartnerid 
saavad kasutada oma infoallikates ja teavitusmaterjalides

Õiglase kaubanduse nädala eesmärk ja tunnuslause

Õiglase kaubanduse nädal on aasta suurim õiglase kaubandu-
se teemaüritus, mida Eestis korraldatakse sel aastal kolmandat 
korda ja samaaegselt teiste Põhjamaadega. Nädala eesmärgiks 
on suurendada Fairtrade märgi tuntust ja toodete müüki Eestis 
ning seeläbi parandada arengumaade talunike heaolu.

Maailm muutub iga ostuga 

See loosung on registreeritud kaubamärk, mida võib kasutada 
õiglase kaubandusega seotud üritustel ja Fairtrade märgitoode-
te müügiga seotud kohtades. 
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Põhjamaade õiglase kaubanduse maavõistlus

õiglase kaubanduse sertif itseerimismärk

Õiglase kaubanduse sertifi tseerimismärki võivad kasutada ette-
võtted ja organisatsioonid õiglase kaubanduse toodete turun-
dus- ja või teavitusmaterjalides kui nad on eelnevalt sõlminud 
Soome õiglase kaubanduse assotsiatsiooniga lepingu märgi 
kasutamise kohta. Lepingu leiab aadressiltwww.reilukauppa.fi  
/?383. Õiglase kaubanduse litsentsi omavad ettevõtted ei pea 
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märgi kasutamise jaoks eraldi lepingut sõlmima. Kõik materjalid 
(näiteks reklaamtahvlid, esitlused, pildid, võrgulehed, hinnasil-
did, jms), kus on kasutatud õiglase kaubanduse märki peavad 
olema eelnevalt kooskõlastatud Soome õiglase kaubanduse 
assotsiatsiooniga aadressil   sertifi ointimerkki@reilukauppa.fi 

Selles juhendis esitatud elemente võib kasutada ilma eelneva 
kooskõlastuseta ega vaja lepingut Soome õiglase kaubanduse 
assotsiatsiooniga. 

Värvid 

Õiglase kaubanduse nädala elementides kasutatavad värvid.

Grass     Black
Pantone 382    Pantone Process Black
C 30, M 0, Y 94, K 0   C 0, M 0, Y 0, K 100
R 153, G 204, B 0   R 0, G 0, B 0 
99CC00      000000

Sky  
Pantone 306 
C 76, M 0, Y 6, K 0
R 0, G 204, B 255
00CCFF 

Õiglase kaubanduse nädala graaf ilised elemendid

Õiglase kaubanduse assotsiatsioon pakub koostööparternitele 
kasutamiseks erinevaid graafi lisi elemente õiglase kaubanduse 
nädala tutvustamiseks. Alljärgnevate elementide kasutamine ei 
nõua eelnevat kooskõlastust. Elementide muutmiseks või kasu-
tamiseks ettevõtte oma turundusmaterjalide osana peab olema 
eelnev luba sertifi ointimerkki@reilukauppa.fi .
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