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JOHDANTO

Vastaus	on	laatu.	Uskomme,	että	laadukkaasti	
aikaa	ja	vaivaa	säästämättä	suunniteltu	sekä	
toteutettu	yhtenäinen	yritysidentiteettimme	

on	konseptimme	kivijalka.	Ymmärrys	siitä,	mitä	asi-
akkaamme	haluavat	ja	heitä	kuunnellen	luotu	kon-
septimme	tulee	myös	käytännössä	näyttämään	mitä	
laatu	on.	Laadun	lisäksi	asiakassuhteet	ovat	toimin-
tamme	keskiössä.	Asiakassuhteiden	järjestel	mällisellä	
rakentamisella	ja	konkreettisesti	palkitsevalla	kanta-
asiakas		järjestelmällämme	pystymme	pitämään	asiak-
kaat	tyytyväisinä	vuodesta	toiseen.

Johdonmukainen	ja	laadukas	yritysidentiteet-
timme	näkyy	yrityksemme	kaikilla	tasoilla.	Se	on	
tapa,	jolla	esittelemme	itsemme	asiakkaille,	tavaran-
toimittajille	sekä	sidosryhmillemme.	Lämmin-
henkinen,	kiireetön,	viihtyisä	ja	korkeatasoinen	
visuaalinen	kokonaisuus	yhdistettynä	erinomaiseen	
palvelun	tasoon	erottaa	meidät	kilpailijoistamme.	
Sidosryhmämme	pystyvät	eri	yhteyksissä	esiinty-
vien	visuaalisten	vihjeiden	perusteella	luomaan	
välittömästi	mielikuvan	laadustamme,	joilloin	koko	
toimintamme		on	helposti	tunnistettavissa.

Yrityksemme	vahva	identiteetti	tarjoaa	Lumolle	
mahdollisuuden	jatkuvuuteen.	Luomaamme	yritysi-

dentiteettiä	ei	kuitenkaan	pidä	pitää	itsestäänselvyy-
tenä	ja	ikuisena	kilpailuetuna.	Ainoastaan	johdon-
mukaisella	 ja	määrätietoisella	toiminnalla	sekä	
identiteetin	kehittämisellä	voimme	pitää	toiminta-
standardimme	korkeana	ja	imagon	tuoreena.

Tämän	työn	tekeminen	ei	ole	ainoastaan	pää-
konttorin,	vaan	kaikkien	työntekijöiden	vastuulla.	
Meidän	kaikkien	tehtävänä	on	toteuttaa	ja	ylläpitää	
yritysidentiteettiämme	kaikessa	toiminnassamme	
lasten	annoksien	tarjoilusta	hyväntekeväisyystyön	
kautta	mittarikenttien	huoltotöihin.	Graafinen	
ohjeistomme	antaa	suuntaviivat	tähän	työhön.

Toimintatavoillamme	on	merkitystä.	Vahva	yri-
tysidentiteetti	nopeasti	muuttuvassa	ja	suhdanne-
herkässä	 maailmassa	 on	 ainut	 keino	 turvata	
Lumo-huoltoasemaketjun	menestys	 ja	osoittaa	
sidosryhmillemme,	että	he	ovat	turvallisissa	käsissä.

Tervetuloa	 tutustumaan	 tunnelmall iseen	 ja	
toimivaan		huoltoasema	Lumoon!

Lumo on Suomen suurin täyden palvelun huoltoasemaketju. Viisitoista viihtyisää ja 
tunnelmallista täyden palvelun asemaa Suomen merkittävimpien kulkureittien äärellä 
puhuvat puolestaan. Koko ei kuitenkaan ole tae mistään. Mikä siis tekee Lumosta myös 
Suomen parhaimman huoltoasemaketjun?
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YRITYSTUNNUS

Liikemerkki	on	visuaalinen	tunnus,	joka	heijas-
telee	yrityksen	arvoja,	visioita	ja	olemusta.	Lii-
kemerkkiä	voidaan	käyttää	joko	yksin	tai	logon	
yhteydessä	ja	periaatteessa	minkä	tahansa	kokoi-
sena.	Merkkiä	ei	saa	muuttaa	ja	aina	on	käytet-
tävä	alkuperäisiä	tiedostoja.

Huoltoasema	Lumon	liikemerkki	on	abstrakti	
kuvio,	jonka	lievän	rosoinen	muotokieli	viittaa	
vahvasti	pohjoiseen	kuvakulttuuriin.	Ei-esittä-
vänä	merkki	ei	lupaa	vain	jotain	tiettyä	tuotetta	
tai	palvelua,	vaan	lumoavan		elämyksen.	Merkissä	
voi	nähdä	muun	muassa	esimerkiksi	auringon	tai	
yhteen	liittyviä	teitä.

Logo	tarkoittaa	nimen	vakiintunutta	kirjoitus-
asua.	Huoltoasema	Lumon	logo	ei	perustu	mihin-
kään	valmiiseen	kirjasimeen,	vaan	se	on	alusta	
asti	muotoiltu	yrityksen	tarpeisiin.	Logoa,	kuten	
liikemerkkiäkään,	ei	saa	muuttaa.	Ja	liikemerkistä	
poiketen	logoa	ei	koskaan	saa	käyttää	yksinään.	
Logo	on	siis	aina	ja	poikkeuksetta	liikemerkin	
yhteydessä.	Tätä	yhdistelmää	kutsutaan	yritystun-
nukseksi.

Yritystunnusta,	sen	osia	tai	suhteita	ei	saa	
muuttaa.	Tunnusta	ei	myöskään	saa	käyttää	liian	
pienessä	koossa,	jotta	luettavuus	ei	kärsisi.	Musta-
valkoista	ja	värillistä	tunnusta	saa	käyttää	pienim-
millään	40	mm	levyisenä.	Negatiiviversiota	sen	
sijaan	ei	saa	käyttää	alle	55	mm	levyisenä.

40 mm

55 mm
LOGO

LIIKEMERKKI YRITYS
TUNNUS

LOGOLIIKEMERKKI
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YRITYSTUNNUS

Värit	ovat	tärkeä	osa	yrityksen	visuaalista	ilmettä.	
Huoltoasema	Lumon	tunnuksen	värit	ovat	raikas	
ja	elinvoimainen	oranssi	ja	neutraali	musta.	Näiden	
lisäksi	yritys	käyttää	väripaletissaan	juhlallista	tum-
maa	violettia.

Parhaimman	tunnistettavuuden	saavuttamiseksi	
on	tärkeää,	että	nämä	värit	näkyvät	kaikessa	yri-
tyksen	toiminnassa:	Painotuotteissa,	mainoksissa,	

vaatteissa	ja	rakennuksissa.	Arvokkaan	vaikutelman	
aikaansaamiseksi	taasen	on	tärkeää	käyttää	värejä	
hillitysti	ja	johdonmukaisesti.

Paras	 lopputulos	saavutetaan	PMS-väreillä,	
minkä	takia	näitä	käytetään	aina	kun	tähän	on	
mahdollisuus.	Muutoin	värit	toteutetaan	tavan-
omaisella	neliväripainatuksella	(CMYK).	Sähköi-
sessä	viestinnässä	käytetään	RGB-värimääritelmiä.

Yritystunnus	on	yrityksen	näkyvin	osa	ja	tärkein	
visuaalinen	elementti.	Tämän	vuoksi	sitä	tulee	
käyttää	arvolleen	sopivalla	tavalla.	Tämä	tarkoittaa,	
että	alla	olevassa	kuvassa	näkyviä	tunnuksen	suh-
teita	ei	muuteta	ja	että	merkittyä	suoja-aluetta	nou-
datetaan	aina	merkkiä	käytettäessä.

Suoja-alue	on	kaksi	kertaa	logon	yksittäisen	
kirjai	men	pystylinjan	paksuus.	Tästä	suhteellisesta	

mitasta	käytetään	nimitystä	”x”.	Suoja-alue	kiertää	
koko	tunnuksen	eikä	sille	saa	asettaa	mitään	visuaa-
lisia	elementtejä:	Ei	tekstiä	tai	kuvia.

PMS 165 C

CMYK
cyan 0%, magenta 60%,
yellow 100%, key 0%

RGB
R 247, G 130, B 32

PMS 2627 C

CMYK
cyan 83%, magenta 100%,
yellow 0%, key 23,5%

RGB
R 69, G 30, B 118

PMS BLACK 6 C

CMYK
cyan 100%, magenta 38%,
yellow 0%, key 100%

RGB
R 0, G 0, B 0

VÄRIT MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUE

32x

17x

5x

22x

SUOJA-ALUE

SUOJA-ALUE
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YRITYSTUNNUS

ÄLÄ TEE NÄIN
Yritystunnus	on	huolellisen	suunnittelun	loppu-
tulos,	minkä	vuoksi	sitä	tai	mitään	sen	osaa	ei	
missään		tapauksessa	saa	muuttaa.	Tällä	sivulla	on	
esitetty	muutamia	esimerkkejä	siitä,	miten	tunnusta	
ei	ehdottomasta	saa	käyttää.

Älä	venytä	tai	litistä	tunnusta,	muuta	sen	värejä	
tai	kääntele	sitä	tai	käytä	peilikuvana.	Älä	myöskään	
käytä	ääriviivoja	tai	erikoisefektejä,	kuten	varjoja	tai	
3D-efektejä,	tunnuksessa.

Tummilla	pohjilla	ei	koskaan	saa	käyttää	värillistä	
versiota	vaan	ainoastaan	negatiivia.	Kirjavilla	poh-
jilla	tunnusta	ei	tulisi	koskaan	käyttää.	Mikäli	tähän	
on	pakottava	tarve,	tulee	tunnus	sijoittaa	valkoiseen	
laatikkoon	tai	tunnus	ympäröidä	selvällä	ja	riittävän	
voimakkaalla	valkoisella	häivytyksellä.
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Antiikva	tarkoittaa	viivanpaksuudeltaan	vaihtelevaa	
ja	päätteellistä	kirjasintyyppiä.

Antiikvat	jaetaan	kolmeen	alaryhmään:	Renes-
sanssi-,	välikauden-	ja	uusantiikvoihin.	Antiikvat	
ovat	groteskeja	miellyttävämpiä	lukea,	minkä	takia	
niitä	käytetäänkin	pää	asiassa	pitkissä	teksteissä.

Huoltoasema	Lumo	käyttää	kahta	erilaista	antii-
kvaa.	Näistä	ensimmäinen	on	Didot.	Tämä	uus-
antiikva,	jossa	viivan	paksuuden	vaihtelu	on	viety	
äärimmilleen,	on	juhlallisen	ja	arvokkaan	näköi-
nen,	mutta	ominaisuuksiensa	takia	soveltuu	hei-
kosti	käytettäväksi	pienessä	koossa	ja	saattaa	olla	
pitkissä	teksteissä	rasittavaa	lukea.	Tämän	vuoksi	
Didottia	käytetään	vain	otsikoissa	ja	väliotsikoissa,	
jotka	tulee	kirjoittaa	pää	asiassa	versaali-kirjaimina,	
eikä	koskaan	alle	10	p.	kokoisena.	Didotista	käy-
tetään	pää	asiassa	vain	Regular-leikkausta.	Italicia	
voidaan	käyttää	erityistapauksissa,	mutta	Boldia	ei	
suositella.	Didotia	ei	koskaan	tule	käyttää	sähköi-
sessä	viestinnässä.

Toinen	antiikva	on	helppolukuinen	renessans-
siantiikva	Adobe	Garamond.	Tätä	antiikvaa	käyte-
tään	leipäteksteissä.	Tästä	kin	kirjasimesta	on	monia	
erilaisia	leikkauksia.	Näistä	käytetään	pääasiassa	
Regularia	ja	korostuskeinona	Italicia.	Boldia	saa	
käyttää	harkiten,	mutta	Bold	Italicin	käytöstä	tulee	
pidättäytyä.	Kuten	antiikvoja	yleensäkään,	Gara-
mondiakaan	ei	suositella	käytettäväksi	sähköisessä	
viestinnässä.

DIDOT
12/14 p.

REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

ADOBE	GARAMOND	PRO
12/14	p.

REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890	!”#€%&/()=?

BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

Groteski,	toiselta	nimeltään	sans	serif,	tarkoittaa	
tasapaksua	ja	päätteetöntä	kirjasintyyppiä.	Huolto	-
asema	Lumo	käyttää	Gill	Sans-nimistä	humanis-
tista	groteskia.	Humanistinen	groteski	on	suhteil-
taan	samanlainen	kuin	antiikvat,	mikä	tekee	siitä	
miellyttävän	lukea.	Tasapaksuisuuden	ja	päätteettö-
myyden	ansiosta	kirjasin	kuitenkin	säilyy	antiikvoja	
paremmin	luettavana	pienessä	koossa.	Näiden	omi-
naisuuksiensa	takia	groteskit	myös	toimivat	antii-
kvoja	paremmin	sähköisessä	viestinnässä.

Painotöissä	Gill	Sansia	voi	käyttää	esimerkiksi	
kuvateksteissä,	hinnastoissa,	kaavioissa,	julisteissa	ja	
lehti-ilmoituksissa	sekä	muissa	vastaavissa	selkeyttä	
ja	iskevyyttä	vaativissa	töissä.	Sähköisessä	viestin-
nässä	käytetään	korvaavana	fonttina	Arialia.

Gill	Sansin	leikkauksista	käytetään	pääasiassa	
Regularia	ja	korostuksissa	Boldia.	Lightia	voi	myös	
käyttää,	mutta	Italicin	ja	Bold	Italicin	käyttöä	tulee	
välttää.

GILL SANS
12/14 p.

REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

LIGHT ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

ANTIIKVAT GROTESKI

TYPOGRAFIA
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LOMAKKEISTO

KÄYNTIKORTTI LUMO-ETUKORTTI
Käyntikortin	koko	on	90	x	50	mm.	Työ	toteutetaan	
kaksipuolisena	painatuksena:	Toiselle	puolelle	tulee	
pelkästään	yritystunnus	70	mm	levyisena,	toiselle	
puolelle	teksti	ja	8	mm	levyinen	tunnuksen	oranssi			
hienon	eläväreunainen	palkki	vasempaan	reunaan.
Kortit	 painetaan	 4CC:n	 300g/m²	 paperille.	
Tunnuk	sessa	käytetään	aihiolakkausta.

Etunimi	 ja	 sukunimi	kirjoitetaan	12/14	p.	
kokoisena	Versaalilla	Didot	Regularilla,	värinä	
Lumon	violetti.	Nimen	alapuolelle	tulee	asema	yri-
tyksessä.	Värinä	Tunnuksen	oranssi	ja	kirjoitetaan	
10/12	p.	Gill	Sans	Regularilla.	Asema	kirjoitetaan	
sekä		suomeksi	että	englanniksi.	Sanojen	väliin	ase-

tetaan	kenoviiva.	Yhteystiedot	kirjoitetaan	10/12	
p.	kokoisena	mustana	Gill	Sans	Lightina.	Yhteys-
tiedot	kirjoi	tetaan	sekä	suomeksi	että	englanniksi:	
Puhelin	numerosta	käytetään	suomen	kielistä	lyhen-
nettä	”puh.”	ja	sen	perään	kirjoitetaan	kenoviivan	
perään	englannin	kielinen	vastine	”mobile”.	Samaa	
periaatetta	noudatetaan	myös	yrityksen	nimen	ja	
osoitteen	suhteen,	kuten	allaolevasta	kuvasta	näkyy.	

Lumo-Etukortin	koko	on	85	x	55	mm.	Etupuolella	
käytetään	oranssia	grafiikkaa,	jossa	hyödynnetään	
liikemerkin	muotokieltä.	Tausta	tässä	kuviossa	on	
tunnuksen	oranssi	ja	kuvio-osuus	tätä	hiukan	vaa-
leampi,	40%	magentaa	ja	100%	yellow.

”Lumo-Etukortti”	kirjoitetaan	Versaalina	Adobe	
Garamond	Pro	Boldilla	20	p.	kokoisena.	Värinä		on	
valkoinen.	Numerokoodi	ja	kortin	omistajan	nimi	
kirjoitetaan	16	p.	Gill	Sans	Regularilla.	Koodissa	
värinä	on	musta	ja	nimessä	Lumon	violetti.

Kortin	takaosaa	koristaa	Lumo-kuviointi.	Väri-
määritelmät	ovat	samat	kuin	etupuolen	kuviossa.	
Takaosan	teksti	kirjoitetaan	valkoisena	13/14	p.	

Gill	Sans	Regularilla.	Nettiosoite		sijoittuu	yhden	
millimetrin	verran	muun	tekstin	alapuolelle.

Lumo-Etukortilla	kanta-asiakas	saa	monenlaisia		
etuja:	Kausiviineistä	alennusta	ja	 ilmaisen	jäl-
kiruoan	 tai	kahvin	aterian	oston	yhteydessä.	
Tarpeeksi		pisteitä	kerryttämällä	kanta-asiakas	voi	
myös	hankkia	itselleen	moninaisia	ostoetuja	tai	
perheen	pienim	mille	Lumo-leijona-pehmolelun	
ilmaiseksi.	Lumo-etukortilla	saa	myös	Lumon	
yhteistyökumppaneiden		tarjoamista	palveluista	
kymmenen	prosentin	alennuksen.

0 mm

4 mm

5 mm

26 mmLumo-Etukortti on henkilökohtainen.
Pidä kortti aina mukanasi ja näytä se 

kaikkien ostojen yhteydessä, jotta saat 
kaikki mahdolliset edut.

www.lumo.fi

5 mm

26 mm

34 mm

0 mm

6 mm

123456 7891 234567 0
Etunimi Sukunimi

7 mm

LUMO-ETUKORTTI

puh./mobile: +358 04 123 456
etunimi.sukunimi@lumo.fi

Huoltoasema/gas station Lumo,
PL/P.O. XX, katuosoite, kunta
www.lumo.fi

titteli/position

8 mm 15 mm

9 mm

20 mm

väli 2 mm

0 mm

8 mm
0 mm

5 mm

Esimerkki on 1:1 oikeassa koossaEsimerkki on 1:1 oikeassa koossa
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LOMAKKEISTO

KIRJEKUORET KIRJELOMAKE
Huoltoasema	Lumo	käyttää	ensisijaisesti	162	x	
229	mm	kokoisia	C5-kirjekuoria.	Kuoren	taka-
osaan	painetaan	vasempaan	yläreunaan	yritys-
tunnus	60	mm		levyisenä.	Sen	sijainti	vasempaan	
reunaan	on	10	mm	ja	yläreunaan	8	mm.	Tun-
nuksen	alapuolella,	50	mm	kuoren	yläreunasta	ja	
29	mm	kuoren	vasemmasta		reunasta,	kirjoitetaan	
Lumon	violetilla	10/12	p.	kokoisella	Gill	Sans	
Regularilla	yrityksen	nimi,	pääkonttorin	osoite	ja	
nettisivun	osoite.	Kukin	osio	omalle	rivilleen.

Kuoren	alaosaan	painetaan	kirjekuorta	varten	

suunniteltu	oranssi	grafiikka.	Sama	kuvio	painetaan	
myös	kuoren	kääntöpuolelle	peilikuvana.	Grafiikka	
löytyy	yrityksen	tietokannasta	ja	vain	tätä	originaa-
lia	saa	käyttää.

C4-kirjekuoressa	käytetään	samoja	mittoja,	
mutta	alaosan	grafiikkaa	ei	painoteknisistä	syistä	
käytetä.	Tämän	vuoksi	aina	suositaan	C5-kuorta.	
C4-kuorta	käytetään	vain	massalähetyksissä,	sisäi-
sessä	viestinnässä	ja	lähetteissä,	jotka	vaativat	suu-
ren	kuoren.

Kirjelomake	painetaan	A4-kokoon.	Yritystunnus	
tulee	vasempaan	yläkulmaan	50	mm	levyisenä.	
Se	sijoitetaan	20	mm	päähän	vasemmasta-	ja	10	
mm	päähän	yläreunasta.	Sivun	alaosaan	tulee	kir-
jelomaketta	varten	suunniteltu	oranssi	grafiikka	.	
Tämä	tiedosto	löytyy	yrityksen	tietokannasta		eikä	
koskaan		saa	käyttää	mitään	muuta	kuin	alkupe-
räistä	versiota.

272	mm	päähän	yläreunasta	sijoitetaan	yhteys-
tiedot:		”Huoltoasema Lumo”	ylimpänä	omalla	rivil-
lään,	keskellä	huoltoasema	Lumon	pääkonttorin	

osoite	ja	alimpana	”Suomi/Finland”.	Teksti	kirjoite-
taan	mustalla	12/14	p.		Gill	Sans	Regularilla.	Sivun	
alaosan	oikeaan	reunaan	,	200	mm	päähän	sivun	
vasemmasta	reunasta,	kirjoitetaan	niinikään	Gill	
Sans	Regularilla,	mutta	13/14	p.	kokoisena	nega-
tiivitekstinä,	puhelin	numero	ja	nettisivun	osoite.	
Kumpikin	tulee	omalle	rivilleen.	Puhelinnume-
rosta	käytetään	sekä	suomen-	että	englanninkie-
lisiä	lyhenteitä:	”puh.”	ja	”tel.”.

Huoltoasema Lumo
PL/P.O. XX, Katuosoite, Kunta
Suomi/Finland

puh./tel.: +358 40 123 456
www.lumo.fi

0 mm
20 mm 200 mm

10 mm

272 mm

50 mm

Huoltoasema/ gas station Lumo
PL/P.O.XX, Katuosoite, Kunta
www.lumo.fi

10 mm0 mm

8 mm

50 mm

29 mm

Esimerkki on 50% oikeasta koosta

Esimerkki on 50% oikeasta koosta
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SAATE KASSAKUITTI
Huoltoasema	Lumon	itseliimautuva	saate	on	pysty	
A5-kokoinen,	105	x	149	mm.	40	mm	levyinen	
yritys	tunnus	sijoittuu	vasempaan	yläkulmaan	5	
mm	päähän	ylä-	ja	alareunasta.	Teksti	on	Versaa-
lia	9/10	p.	kokoista	Gill	Sans	Regularia.	Väriltään	
teksti	on	Lumon	violettia.	Lähettäjä-,	puhelin-	ja	
päiväystekstin	välit	ovat	13	mm.	Päiväyksen	ja	liit-
teet-tekstin	väli	on	16	mm.	

Rastituslaatikoiden	selitysteksti	on	mustaa	8/9	

p.	Gill	Sans	Regularia.	Asialaatikko	on	82	x	30	mm	
kokoinen	ja	sijaitsee		95	mm	paperin	yläosasta	ja	5	
mm	oikeasta	reunasta.

Saatteen	alaosaan	tulee	oranssi	grafiikka	ja	sen	
sisään	4	mm	palkin	yläreunan	alapuolelle	yhteys-
tiedot:	Huoltoasema	Lumon	pääkonttorin	osoite,	
puhelinnumero	ja	nettisivujen	osoite.	Teksti	kir-
joitetaan	9/11	p.	kokoisella	Gill	Sansa	Regularilla	
negatiivitekstinä.

Huoltoasema	Lumon	kuiteissa	käytetään	Lumon	
typografiaa:	Huoltamon	nimi	kirjoitetaan	13/15	p.	
Garamondilla	samoin	kuin	aukioloajat	ja	terveh-
dysteksti.	Muut	kirjoitetaan	12/14	p.	Gill	Sansilla.	
Kuitti	on	mustavalkoinen.

0 mm
5 mm 100 mm

5 mm

38 mm

63 mm

129 mm
133 mm

95 mm

LÄHETTÄJÄ PUHELIN PÄIVÄYS LIITTEET

VASTAANOTTAJA

ASIA:

/ 20 kpl

väli 13 mm

väli 13 mm

Tiedoksi

Lausuntoa varten

Käsittelyä varten

Hyväksyttäväksi

Toimitetaan eteenpäin

Soittopyyntö numeroon

Palautetaan toinen kappale

Muu syy

Huoltoasema Lumo
PL/P.O. XX, Katuosoite, Kunta
Suomi/Finland

puh./tel.: +358 40 123 456
www.lumo.fi

Esimerkki on
1:1 oikeassa koossa

Esimerkki on
1:1 oikeassa koossa

LOMAKKEISTO

Lumo Rovaniemi 
04456789101

Kpl   Nimi                                        Hinta

1      Kasvispasta                               19,40       
1       Auringonkukkaleipä                    5,20

Yhteensä                                  24.60

SAMPO/VISA
Korttinumero 00007264623
Muu luotto
A-Viite: 03487237422347 OK
Veloitus, Kortti luettu

ALV 22%

KIITOS KÄYNNISTÄ, 
TERVETULOA UUDELLEEN!

AVOINNA MA-TO 09-21.00, 
PE-LA 10-02.00, SU 12-21.00

30 mm30 mm8 mm

25 mm

40 mm

5 mm

0 mm
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FOLDERI
Folderin	koko	on	507	x	391	mm.	Sen	selkä	on	
5	mm	paksuinen	ja	alaosan	sisääntaittuvassa	läpässä	
on	viillot	käyntikorttia	varten.	Folderi	painetaan	
335	g/m2	Galerie	Image	kartongille.

Folderin	sisäosa	painetaan	kauttaaltaan	Lumon	

violetilla	patternilla.	Ulkopuolelta	 läpät	ovat	
tunnuksen		oranssit.	Kansion	etukannessa	on	yritys-
tunnus	110	mm	levyisenä.	Sen	etäisyys	yläreunasta	
on	30	mm	ja	vasemmasta	45	mm.	Folderin	taka-
puolella	on	huoltoasema	Lumon	pääkonttorin	

osoite,	puhelinnumero	ja	nettisivujen	osoite.	Teksti	
on	kirjoitettu	17/25	p.	kokoisella	Lumon	violetilla	
Didot	Regularilla.	Tekstipalkin	yläosan	etäisyys	
folderin		alaosan	taitekohdasta	on	62	mm	ja	etäisyys	
vasemmasta	taitteesta	20	mm.

Folderin	etupuolen	peittää	tunnuksen	oranssin	
värinen	folderia	varten	suunniteltu	grafiikka.

LOMAKKEISTO

0 mm
20 mm

62 mm

0 mm

30 mm

40 mm

Esimerkki on 40% oikeasta koosta
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MENUT
Huoltoasema	Lumon	 lasten	menu	on	kaksi-
puoleinen	ja	taitettava.	Se	on	samankokoinen	
kuin	aikuisten	menu,	mutta	sen	yläreuna	on	lei-
kattu	Lumo	Leijonan	muotoon.	Lasten	menun	
värit	 jäljittelevät	Lumon	 tunnuksenomaista	

oranssia.	Lumon	yritystunnus	on	 sijoitettu	
värillisenä	45mm	vasemmalta	ja	300	mm	ylä-
reunasta	60mm	leveänä.	

Kannen	otsikko	kirjoitetaan	87/72p.	Didot	
Regularilla	28	mm	päähän	vasemmasta	margi-

naalista	ja	100	mm	päähän	yläreunasta.	Muu	
typografia	on	sama	kuin	aikuisten	menussa.	
Otsikoiden	 ja	 ruokalajien	 välien	 tulee	 olla	
15mm.	Otsikot	ovat	keskitettyjä,	 ruokalajit	
alkavat	13mm	vasemmalta	ja	päättyvät	130mm	

vasemmalta.	Juomat-kohdan	alla	kolmen	juo-
man	jälkeen	lista	jatkuu	63mm	vasemmalta	ja	
päättyy	edelleen	130mm	vasemmalta.

LOMAKKEISTO

Lasten 
menu

Alkuruoat

Pääruoat Jälkiruoat

Taikaranskalaiset Lumo Leijonan dipillä                      4,00

Makkaratikut                                                                   3,50

Dipattavat kasvikset                                                        3,50

Kanahampurilainen                                                         7,00

Nauravat nakit ja ranskalaiset                                         6,50

Kananuggetit ja ranskalaiset                                           6,50

Pasta Bolognese Lumo Leijonan tapaan                        6,00

Lumo Leijonan lihapullat muusilla                                7,00

Uunimakkaraa muusilla                                                  7,50

Hampurilainen                                                                 7,00

Tomaatti-mozzarella -hampurilainen                             6,50

Lumo Leijonan safari -jäätelöannos                                4,00

Seepraraitainen valkosuklaakakku                                  5,50

Bananasplit                                                                        5,50

Lumo Leijonan erikoishyvä                                             5,00

Juomat
Kahvi                                                                         1,50/1,90

Tee                                                                             1,30/1,50

Kaakao                                                                               2,00

Limonadit                                3,00

Lumo Leijonan 
safaridrinkki                            5,80

Metsästäjän shotti                   3,40

Lasten kuohujuoma                4,50

Aavikkonektari                        5,50

28 mm

110 mm

300 mm

45 mm 13 mm

120 mm

135 mm

185 mm
200 mm

150 mm 13 mm 63 mm

Esimerkki on 50% oikeassa koossa
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Huoltoasema	Lumon	aikuisten	menu	on	kaksi-
puoleinen	ja	keskeltä	taitettuna	150	mm	leveä	
ja	294	mm	korkea.	Etukannessa	on	kausittain	
vaihtuva	kuva	vaihtuvasta	ruokalajista.	Menun	
pääväreinä	käytetään	Lumon	violettia	sekä	per-
gamentin	sävyä,	joka	on	maanläheinen,	mutta	
tyylikäs.	Menun	yläreuna	on	leikattu	pyöreäksi,	

jäljitellen	Lumon	lasikupolin	muotoa.	
Tunnusta	käytetään	kannessa	värillisenä	ja	

60	mm	leveänä	sijoitettuna	295	mm	yläreunasta	
ja	45	mm	vasemmasta	reunasta.

Otsikointi	tapahtuu	fontilla	Didot.	Kannen	
Menu-tekstin	tulee	olla	koossa	100	p.	ja	sijoi-
tettuna	20	mm	yläreunasta	ja	35	mm	vasem-

malta.	Yläotsikot	ovat	48	p.	ja	Lumon	violettia.	
Alaotsikot	ovat	38	p.	ja	mustia.

Muu	typografia	tulee	olla	fontilla	Garamond	
Bold	koossa	14/16	p.	Talon	viinien	nimet	ovat	
lisäksi	Italic.	Yläotsikoiden	ja	ruokalajien	välin	
tulee	olla	20	mm.	Yläotsikoiden	ja	alaotsikoi-
den	välit	ovat	15mm.	Alaotsikoiden	ja	ruoka-

lajien	välit	ovat	15	mm.	Otsikot	ovat	keskitet-
tyjä,	ruokalajit	alkavat	13	mm	vasemmalta	ja	
päättyvät	130	mm	vasemmalta.

Alkuruoat

Pääruoat
Liha

Kana

Kasvis

Merellinen

Jälkiruoat

Ristikkoperunat Lumo-maustesekoituksella                 3,90

Kermainen kanttarellikeitto                                            6,50

Basilikaiset paahdetut leipäpalat                                     3,50

Auringonkukkaleipä                                                         5,20

Härkäruukku                                                                   17,90

Metsästäjänleike                                                              19,50

Poronkäristys                                                                  22,50

Häränsisäfilettä kermakastikkeessa                              22,70

Kanaruukku                                                                    13,90

Kirkas kanakeitto                                                           12,50

Hunajamarinoidut kanavartaat                                    13,50

Kanahampurilainen                                                       12,50

Makeat keksit kermavaahdolla 
ja mustaherukkahyytelöllä                                             6,90

Karpalojäädyke kinuskikastikkeella                             7,50

Mud cake kirsikkaliköörisellä suklaakastikkeella       8,50

Bananasplit                                                                     7,50

Panna cotta                                                                     8,00

Liekitetyt päärynät suklaakastikeella                           5,00

Simpukkakeitto parmesaanijuustolla 
ja yrttivoikastikkeella                                                      19,50                    

Tomaattinen katkarapu risotto                                      16,50

Tonnikala-pippuripihvi                                                  19,40

Kasvispasta                                                                        19,40                    

Uuniperuna feta-oliivitäytteellä                                      13,50

Kasvishampurilainen                                                       12,50

Menu Juomat
Kahvi                                                                        1,50/1,90

Tee                                                                            1,30/1,50

Kaakao                                                                              2,00

Limonadit                                                                         3,00

Talon punaviini                                    
(Black Cottage Pinot Noir)                                  6,50 /17,00

Baracchi Smeriglio Syrah                                     6,60/17,04

Abbotts Cumulo Nimbus                                     6,90/17,98

Château Palmer                                                           165,30

Talon valkoviini  
(Brown Brother’s Orange Muscat and Flora)      5,70/12,80

Tokaji Aszú 4 Puttonyos                                       6,60/17,16

Logan Sauvignon Blanc                                        6,90/17,82

Atomipommi                                                                  10,00

Molotovin cocktail                                                          8,50

Punainen kala                                                                  7,50

Ville Vallaton                                                                   6,50

Mansikkamargarita                                                        7,50

8cl / pl

30 mm

20 mm

295 mm

45 mm 13 mm

25 mm 30 mm
50 mm50 mm

122 mm

142 mm
157 mm

218 mm

150 mm

Esimerkki on 50% oikeassa koossa
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KALVOT
Lumon	kalvoa	käytetään	pääasiassa	Powerpoint-
esityksissä.	Sen	vasemmassa	yläkulmassa	on	
yritys	tunnus	ja	alaosassa	oranssi	grafiikka.

S ä h k ö i s e s s ä 	 y m p ä r i s t ö s s ä 	 k ä y t e t ä ä n	
	k i r jas i 			mena			 Ar ia l ia . 	 Ots ikois sa 	 käytetään	
vähintään		 30	 p.	 kokoista	 versaalia	 Arialia.	
Värinä	on	lumon	violetti.		Muussa	tekstissä	käy-
teään	mustaa		Arialia	vähintään	22	p.	kokoisena.

Tekstinasettelussa	 tulee	huomioida	myös	
pohja:	Vasemmassa	 yläkulmassa	 si jaitsevaa	
yritys	tunnusta	ei	saa	peittää	eikä	sen	välittömään		
läheisyyteen	saa	tuoda	tekstiä	tai	kuvia.	Alaosan	
grafiikan	päälle	saa	kirjoittaa	ja	sijoittaa	kuvia.

OTSIKKO
Hor achum vir labus, qui contiurem acere prore 
milius en avescre caesimp liurnin terdice mpli-
ciis, quam quodit pri senducipioc in diente, efac 
trave, nostricaude temur publiconsum tem, ver-
certebut quastus inatorac tem perio, est vit.

Esimerkki kalvon oikeappisesta käytöstä

LOMAKKEISTO
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KONSEPTIN PERUSTEET

HE L P P O 	 S A AV U T E T TAV U U S 	 j a	
yhtenäinen		imago	palveluketjun	kaikissa	
vaiheissa	ovat	erinomaisen	tärkeitä	asioita	

tuotteen	menestymisen	kannalta,	jonka	vuoksi	
Lumo	pyrkiikin	heti	korkeaan	palvelun	laatuun.

Kilpailija-analyysin	perusteella	hinnoittelu	tulee	
olemaan	jo	lanseerausvaiheessa	hieman	korkeampi		
kuin	muilla	huoltoasemaketjuilla.	Huolimatta	
mikro	talouksien	mahdollisesta	menettä	misestä	
asiak	kaina,	Lumo-huoltoasemaketju	pyrkii		hie-
man	korkeammalla	 hinnoittelulla	 tukemaan		
ketjun	 imagoa		 laadukkaana	 toimijana	 sekä	
mahdollistamaan		laadukkaan	palvelun	tuotannon	
ja	laadukkaat	fasiliteetit.

Lumo-huoltamoiden	sijainti	 tulee	olemaan	
yrityksen	menestyksen	kannalta	ratkaisevassa	ase-
massa.	Ensisijaiseksi	sijoitteluperusteeksi	on	valittu	

merkittävimmät	valtatiet	yhdestä	kymmeneen	.	
Toissijaisena	perusteena	 valinnalle	 ovat	 tiet,	
joilla	autotiheys	ylittää	7000	autoa	vuorokau-
dessa.	Huoltamot	sijaitsevat	suurten	kaupunkien	
välissä,	eivätkä	kaupunkien	välittömässä	läheisyy-
dessä,	koska	konseptimme	ei	kilpaile	kaupunkien	
palvelui	den	tarjonnan	kanssa.	

Lumo-huoltamoketjun	 asemat	 sijaitsevat	
luonnon	kauniissa	ympäristössä,	jossa	keskeisessä	
asemassa	ovat	vehreys	sekä	vesistöt.	Koko	maan	laa-
juisesti	täyden	palvelun	huoltamoita	tulee	olemaan	
viisitoista,	joista	kymmenen	sijaitsevat	valtateiden	
varrella	ja	viisi	kantateiden	varsilla,	jotka	erityi-
sesti	mahdollistavat	asemien	optimaalisen	sijoitte-
lun	luonnon	harmoniaan	ja	suosittujen	matkailu-
kohteiden	lähettyville.

HUOLTOASEMA

Lumo-huoltoasemaketjun ydintuote on laadukas  palvelu. Ydintuotetta tukee varsinainen  
tuote, eli fyysinen huoltoasemarakennus viihtyisine ympäristöineen, johon sisältyy ravintola, 
kahvila, terassi, sauna-   ja kokoustilat, marketti, Alko, mittarikenttä, parkkipaikat ja 
tietenkin lämmin, viihtyisä sekä kiireetön tunnelma alueella.
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RAKENNUS
Oleellisin	osa	huoltoasemaa	on	itse	rakennus.	
Huoltoasemaketju	Lumoa	varten	on	suunniteltu	
oma	tarkasti	määritelty	arkkitehtuurinsa,	 jota	
jokainen		yksikkö	kautta	maan	noudattaa.

Rakennus	on	kaksikerroksinen	ja	tilaa	siinä	
on	kaiken	kaikkiaan	noin	3138	m2.	Alakerrassa	
sijaitsee		ravintola,	alko,	apteekki,	terassi,	keittiötilat		
ja	varastot.	Yläkerrassa	on	kokoustiloja,	kahvio,	
lasten		touhunurkka,	sauna	ja	pesutilat	sekä	henkilö-

kunnan	olotilat.
Huoltoaseman	näkyvin	erityispiirre	on	sen	

lasinen		kupoli.	Se	läpäisee	koko	rakennuksen	ja	
sisältäpäin	valaistuna	loistaa	ilta-auringon	lailla	
kutsuvaa	hohdetta	autoilijoille.	Kupolin	ansi-
osta	rakennuksen	keskiosa	nauttii	täyspäiväisestä	
luonnon	valosta.

Sisäänkäynti	 aukeaa	huoltoaseman	 laajalle	
avoimelle		keskiosalle,	jolle	on	asetettu	pehmeitä	

istuimia	ja	viherkasveja.	Näkyvyyttä	ei	ole	kuiten-
kaan	peitetty,	minkä	ansiosta	asiakas	voi	heti	ovelta	
nähdä	edessä	häämöttävän	portaikon	lisäksi	ravin-
tolan	ja	kauppojen	sijainnin.

Kuten	varastotkin,	myös	lastauslaiturit	sekä	
rekkaparkki	sijaitsevat	huoltoaseman	takapuolella.	
Henkilöautojen	parkkipaikat	sijaitsevat	huolto-
aseman	etupuolella.

Rakennuksen	ulkokuori	on	valkoista	tiiltä	ja	

runko	teräsbetonia.	Terästä	ja	lasia	on	käytetty	
lähinnä	kupolissa.	Lattia	on	suurimmaksi	osaksi		
tummaa	parkettia	ja	seinät	rapattu	tasaisen	valkeiksi	
tai	maalattu	tunnuksen	oranssiksi	tai	Lumon	viole-
tiksi.	Muussa	sisustuksessa	luonnon	materiaalit,	puu	
ja	kivi	näkyvät	selvästi,	vaikka	pääpaino	on	mus-
tassa,	valkoisessa	ja	harmaan	sävyissä.

HUOLTOASEMA
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Huoltoasema	Lumon	ilme	näkyy	myös	tankkaus-
automaattien	muotoilussa	ja	väreissä.	Katoksen	
pilarit	ovat	valkoiset,	kaareva	katos	Lumon	violetti	
ja	itse	automaatit	tunnuksen	oranssit.

TANKKAUSAUTOMAATIT

HUOLTOASEMA
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Lumo-marketit	 toimivat	 saman	konseptin	
mukaan	ja	ne	sijaitsevat	jokaisella	ketjun	ase-
malla.

Lumo-marketeilla	on	kattavat	valikoimat	elintar-
vikkeita,	perus	kodintarvikkeita,	tuliaisia,	ajanvie-
tettä	suosituista	pokkareista	DVD-julkaisuihin	sekä	
tietysti	tekemistä	lapsille.	Marketit	myyvät	myös	
valikoituja	autotarvikkeita,	kuten	lasinpesunestettä	
ja	moottoriöljyä.

Viihtyisä	400	asiakaspaikan	ravintola	sijaitsee	
huoltoaseman	alakerrassa.	Ruoka-	ja	viinilistaa	
suunniteltaessa	on	panostettu	laatuun.	Ravintola	
tarjoaa	paitsi	herkullisia	à	la	Carte	-annoksia,	myös-
kin	perinteisiä	ruokia,	kuten	lihapullia	sekä	pizzaa	
ja	purilaisia.	Viinejä	on	useita	erilaisia,	joita	asian-
tuntevat	tarjoilijat	mielellään	suosittelevat	yhteen-
sopivien	ruokien	kanssa.

Yläkerran	kahviossa	myydään	täytettyjä	leipiä,	
patonkeja	ja	leivoksia	pieneen	nälkään	ja	kotiin	vie-
täväksi.

Yläkerrasta	löytyy	myös	valvottu	lapsiparkki,	

jonne	vanhemmat	voivat	tuoda	lapsensa	esimer-
kiksi	kaupassa	asioinnin	ajaksi.	Parkissa	on	paikalla	
sen	aukioloaikoina	koulutuksen	saanut	lastenvahti,	
joka	kehittää	lapsille	tekemistä	ja	huolehtii	heidän	
turvallisuudestaan.	Lapsiparkki	on	maksuton	pal-
velu	Lumon	asiakkaille.

Huoltoasema	Lumo	tarjoaa	myös	asiakkailleen	
ilmaista	tankkaus-	ja	tuulilasinpesupalveluja,	joihin	
se	palkkaa	muun	muuassa	paikallisia	nuoria.	Näin	
Lumo	tukee	huoltoasemiensa	paikkakuntien	nuo-
rien	ja	opiskelijoiden	työllistymistä.

Jotta	Lumo	voisi	keskittyä	kokonaisvaltaisesti	
asiakkaidensa	palvelemiseen	ja	hyvinvointiin,	on	
tiettyjä	tehtäviä	ulkoistettu	muille	tahoille.	Huolto-
aseman	kiinteistön	ja	sen	ympäristön	vartioinnista,	
siivouksesta	ja	kiinteistönhuollosta	vastaakin	SOL	
Palvelut	Oy.

PALVELUT

HUOLTOASEMA

Lumo tarjoaa asiakkailleen monipuolisia palveluja. Huoltoasemalle tyypillisten 
tankkauspisteiden ja kahvion lisäksi Lumon tiloissa palvelevat apteekki,alko, Lumo-market 
ja tasokas ravintola sekä yläkertaan sijoitettu lapsiparkki. 
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TYÖASUT
Huoltoasema	Lumon	 tarjoilijoiden	vaatetus	
toistaa	päävärejämme,	oranssia	ja	violettia.	Esi-
liinan	tulee	olla	valmistettu	korkealuokkaisesta	
työvaatekankaasta,	joka	on	helposti	huolletta-
vissa,	kestää	paljon	pesukertoja,	ei	kutistu	ja	
säilyy	ryhdikkäänä	sekä	on	helposti	siliävä	ja	
paloturvallinen.	Esiliinan	kuvio	painetaan	kan-
kaaseen.

Miesten	sekä	naisten	kauluspaitojen	tulee	
olla	 joustavaa	kangasta	 lisämuukavuuden	 ja	
liikkuvuuden	vuoksi.	Kankaan	tule	olla	helppo-
hoitoista	ja	vaatia	vain	niukkaa	silitystä.	Lumon	
tunnus	tulee	olla	kirjailtu	paidan	etumukseen	
mustalla.	Paidoissa	tulee	olla	normaali	mansetti	
kahdella	napilla,	lukuunottamatta	naisten	kesä-
paitaa,	joka	on	hihaton.

Miesten	 ja	naisten	housut	ovat	 väriltään	
mustat	ja	valmistetttu	laadukkaasta	puuvilla-
kankaasta.

Tarjoilijoiden	kenkien	tulee	olla	nahkaiset	
työkengät,	joiden	pohja	on	valmistettu	märillä	
ja	liukkailla	pinnoilla	työskentelyyn	soveltuvasta		
materiaalista	ja	jotka	täyttävät	ASTM-	ja	EN-
liukkaudenestostandardit.	Kengissä	tulee	olla	
kosteuttapoistava	erikoisvuori	sekä	vaihdetta-
vat	sisäpohjalliset.	Kenkien	tulee	ilmentää	sekä	
tyyliä	,	että	mukavuutta.	Naisten	kengissä	tulee	
olla	matalat	kiilakorot.

HUOLTOASEMA
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KYLTIT JA OPASTEET
Huoltoasema	Lumo	käyttää	sen	omiin	tarpeisiin	
suunniteltuja	piktogrammeja	ja	kylttejä.	Kaikki		
piktogrammit	 sijoitetaan	mustan	kehyksen	
sisään.	Kehys	on	väriltään	musta	ja	itse	kuvio	
Lumon	violetti. 	 Suuntaviitat	ovat	 väriltään	
Tunnuksen	oransseja	eivätkä	ole	kehyksissä.

Sisätiloissa	kyltit	 sijoitetaan	 roikkumaan	
katosta	kahden	ja	puolen	metrin	korkeuteen	
lattiasta.	Näin	vältetään	peittämästä	näkymää,	
mutta	saavutetaan	silti	laaja	näkyvyys.

Ulkokyltit	 ovat	 ruostumatonta	 terästä	 ja	
kylttiosia	 lukuunottamatta	maalattu	Lumon	
oranssisksi.	Näissäkin	kylteissä	käytetään	Lumo-
piktogrammeja.	Tekstit	kirjoitetaan	Lumon	vio-
letilla	Gill	Sans	Regularilla.

Polttoainekyltti	on	pyöreä	sylinteri,	 jonka	
yläosa	on	pyöreä.	Kyltti	on	sisältäpäin	valaistu.

HUOLTOASEMA
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MAINONNAN	LUONNE	on	lämmin-
henkistä	 ja	enemmänkin	 informoivaa	
kuin	aggressiivista.	Mainonnassa	käy-

tetään	ihmisiä	tunnelmallisissa	valokuvissa,	joissa	
nautitaan	illallista,	rentoudutaan	saunatiloissa,	sou-
detaan	järvellä	tai	leikitään	rauhallisessa	luonnon-
läheisessä	ympäristössä	.	Ketjun	maskottina	toimii	
Lumo-Leijona	,	jonka	voi	tavata	esimerkiksi	leikki-
paikoilla,	lasten	menuissa,	mainoksissa	tai	vaikkapa	
jäätelöannoksessa.

Mainonnan	kohdeyleisönä	on	Lumo-huolto-
asema	ketjun	pääkohderyhmä	eli	keskituloiset		
tai	sitä	paremmin	ansaitsevat	autoilevat	perheet.	
Lumo-huoltoasemaketjun	markkinointi	kanavat	
on	valittu	monipuolisesti	ja	aikataulutus	mietitty	
tarkoin,	jotta	avajaisiin	mennessä	olisi	saavutettu	
mahdollisimman	suuri	peitto	kohderyhmässä.	
Monipuolisesti	valitut	markkinointikanavat	ja	
niiden	taitava	yhtäaikainen	käyttö	eli	integroitu	
markkinointi	mahdollistaa	laaja-alaisten	mainos-
kampanjoiden	toteutuksen.

Lanseerausvaiheessa	mainonnan	päätavoitteena	
on	tuoda	ketjulle	julkisuutta,	sekä	luoda	asemalle	
selkeä	imago	ja	differoida	se	muista	huoltamo-
ketjuista.	Aktiivisen	lanseerausvaiheen	jälkeen	mai-
nontaa	rajoitetaan,	jottei	ihmisten	ärsyyntymiskyn-
nys	ylity.

Kalenterivuoden	aktiivinen	mainonta	tullaan	
jaksottamaan	lomakausien	rytmiin.	Kolme	viikkoa	
ennen	merkittäviä	lomakausia	aloitetaan	tehos-
tettu	markkinointi	eri	markkinointikanavissa,	jotta	
kohde	ryhmällä	on	Lumo-huoltoasemaketju	tuo-

reessa	muistissa	ja	tietoisuus	kampanjoista	matkalle	
lähdettäessä.

Markkinointiviestintä	jaetaan	Lumo-huoltoase-
maketjussa	sisäisiin	ja	ulkoisiin	resursseihin.	Sisäi-
siksi	markkinoijiksi	lasketaan	kaikki	Lumo-huol-
toasemaketjun	työntekijät,	omistajat	sekä	siihen	
liittyvät	sidosryhmät	roskakuskeista	rakennusliik-
keisiin.	Nämä	ryhmät	vaikuttavat	kommenteillaan	
ja	kertomuksillaan	paljon	Lumo-huoltoasema-
ketjun	imagoon,	niin	työnantajana	kuin	liike-
kumppaninakin,	joka	on	yksi	syy	siihen	miksi	
Lumo-huoltoasemaketjussa	kaikki	asiat	hoidetaan	
ammattitaidolla	ja	täsmällisesti.	

Ulkoisiin	päätoimisiin	markkinoijiin	kuu-
luvat	valitut	maksulliset	markkinointikanavat	
sekä	asiakkaat		 ja	tiedotusvälineet.	Heidän	val-
jastamisensa	positiiviseen	markkinointiin	tapah-
tuu	tarjoamalla	tunnelmallinen,	siisti,	selkeä	ja	
asiakas	lähtöinen	palvelukokemus	Lumo-huoltoase-
maketjun	toimipisteissä,	joissa	asiat	hoidetaan	laa-
dukkaasti	ja	ajallaan.

Kohderyhmät
Lumo-huoltoasemaketjun	potentiaaliset	asiakkaat	
ovat	segmentoitu	kahdeksi	pääkohderyhmäksi.	
Ensisijainen	kohderyhmä	on	keskituloiset	tai	sitä	
paremmin	ansaitsevat	autoilevat	 lapsiperheet.	
Psykografisten	tekijöiden	mukaan	kohderyhmän	
perheet	liikkuvat	paljon	kotimaassa	sekä	arvostavat	
palveluissa	yksilöllisyyttä,	vaivattomuutta	ja	laatua.	
Toinen	pääkohderyhmä	ovat	ryhmät,	joihin	kuulu-

vat	yritykset	ja	yhdistykset.	Lumo-huoltamoketju	
tulee	olemaan	merkittävä	lisä	ryhmien	matkailu-
kokemukseen,	sillä	laadukasta	ja	viihtyisää	koko	
Suomen	kattavaa	huoltoasemaketjua	ei	Suomessa	
vielä	toistaiseksi	ole.	Maantieteelliset	tekijät	eivät	
vaikuta	segmentointiin,	koska	Lumo-huoltoasema-
ketju	on	koko	maan	laajuinen.

Suhdetoiminta
Lumo-huoltoasemaketju	on	neuvotellut	yhteistyö-
sop imukse t 	 pääkohder yhmien 	 suos imien	
palvelu	jentarjoajien	kanssa,	 joita	ovat	muun	
muassa	Lomarengas-mökinvälityspalvelut,	huvi-
puistot	 sekä	golfkentät.	Lumo-etukortilla	 saa	
yhteistyökumppaneiden		tarjoamista	palveluista	
kymmenen	prosentin	alennuksen.

Lumo	 on	 merkittävästi	 mukana	 Unicefin	
nälänhätä-kampanjassa,	jolla	pyritään	turvaamaan	
Afrikan		katastrofialueilla	eläville	ihmisille	puhtaan	
veden	ja	ruoan	saanti.	Lisäksi	lumo	tukee	National	
Geographyn	leijonansuojelukampanjaa,	joka	tähtää	
kannan	elvyttämiseen	Kenian	Amboselin	alueella.

MARKKINOINTI

STRATEGIA

Lumo-huoltoasemaketjun markkinointisuunnitelma koskee lanseerausta sekä aloitusvuotta, 
jonka jälkeen markkinointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain vastaamaan seuraavien 
kausien tarpeita edellisen vuoden kävijämäärien ja toimialan muutosten perusteella. 
Aloitusvuoden markkinointi kohdistuu Lumo-huoltoasemaketjun tunnetuksi tekemiseen sekä 
imagon luomiseen.
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Huoltoasema	Lumon	TV-mainonta	kohdistetaan	
kohderyhmien	keskuudessa	suosittuihin	valtakun-
nallisiin	TV-kanaviin,	joita	ovat	MTV3,	LIV	ja	
Nelonen.	Aamuisin	mainonta	keskittyy	MTV3:n	
klo	6.25-9.25	esitettävän	Huomenta	Suomen	
mainos	tauoille.	Iltaisin	mainontaa	tihennetään	
aikavälillä	klo	16.00-20.00,	jolloin	perheelliset	
ovat	usein	TV:n	ääressä.	Viikonloppuisin	mainonta	
painot	tuu	perjantai-	ja	lauantai-illan	suosikki-
ohjelmille	 sekä	Nelosen	 leffaputken	mainos-
katkoille.

Lumolla	 on	 kahdenlaisia	TV-mainoksia:	
Puhtaasti		informatiivisia	ja	tunnelmamainoksia.	

Edellä	mainittu	mainonta	noudattaa	suurinpiirtein	
seuraavaa	kaavaa:	2-3	sekuntia	kuvaa	huoltoase-
man	palveluista.	Tämän	jälkeen	ruutuun	ilmestyy	
Suomen	kartta,	johon	on	merkitty	kaikki	Lumo-
Huoltoasemat.	Mainos	loppuu	yritystunnukseen	ja	
sloganiin.

Pääpaino	on	kuitenkin	tunnelmamainonnassa.		
Tämä	mainos	 esittelee	 laajasti	huoltoaseman	
tarjoamia	palveluita	ja	arkkitehtuuria	ja	pyrkii	
viestimään	lämmintä	henkeä,	hyvää	palvelua	ja	
elämyksel	lisyyttä,	josta	koko	perhe	voi	nauttia.

Sivun	alaosan	kuvasarja	ja	teksti	esittää	huolto-
asema	Lumon	TV-mainoksen	pääpiireittään.

Radiomainonnan	runko	koostuu	kohderyhmien	
keskuudessa	suosituista	valtakunnallisista	radioka-
navista,	joita	ovat	Nova,	Suomipop,	sekä	laajalla	
alueella	kuuluva	Groove	FM.	Radiokampanjoin-
tia	täydennetään	etenkin	kesälomakautena	myös	
paikallisradioilla.	Arkisin	radiomainonta	keskittyy		
aamuisin	klo	7.00-10.00	ja	iltaisin	klo	15.00-
18.00,	jolloin	pyritään	tavoittamaan	perheelliset	
autoilevat	työmatkalaiset.

Lumon	radiomainonta	on	informatiivista:	”Me 
ihmiset olemme kaikki erilaisia. Joillekin matkailu 
on kiirehtimistä ja pennin venyttämistä, toiset taas 
odottavat arjenkin keskellä saavansa nauttia kaikessa 
rauhassa hyvästä palvelusta. Teille, jotka tunnistatte 
itsenne kuuluvaksi viimeksimainittuun ryhmään, 
huoltoasema Lumo on ehdottomasti teidän valin-
tanne. Huoltoasema Lumo: Täyden palvelun huolto-
asema, joka lumoaa koko perheen”.

Mainoksen	lukee	rauhallinen	miesääni	ja	taus-
talla	soi	sama	tunnelmamusiikki	kuin	Lumon	TV-
mainoksessakin.

MARKKINOINTI

TELEVISIO RADIO

1) Alku. Pimeys, hiljaisuus. 
Kesto noin 3 sekuntia.

4) Kaikki ”puristuu” 
Lumon huoltoasemaksi 
kauniissa maisemassa. 
Hetken pysähdys.

5) Kamera lähtee zoomau tu maan 
poispäin huoltoasemalta maantietä 
pitkin. Hetken päästä kamera sukel
taa tuulilasin  läpi auton takapenkille.

6) Lapset kitisevät taka
penkillä ja etupenkillä toi
nen vanhem mista viittoo 
etuviistoon, jossa näkyy 
upean lumon kaukainen 
kutsuva loiste.

7) Kamera pysähtyy tielle, auto jatkaa matkaansa kohti 
lumoa. Sekunninkahden päästä Lumon tunnus ilmestyy 
ruutuun.  Sen alle ilmestyy slogan: ”Täyden palvelun huolto-
asema, joka lumoaa koko perheen”.

2) Tunnelmamusiikkia. Pano
roitua kuvaa ravinto lasta, jossa 
ihmiset nauttivat hyvää ruokaa 
ja juomaa. Häivytys, vaihto: 
Lapset leikkivät iloisesti.   
Vaihto, ystävällistä tankkaus 
palvelua... jne.

3) Panoroinnin vauhti kiih
tyy. Musiikki muuttuu myös 
nopemmaksi ja mahtiponti
semmaksi.
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ULKOMAINONTA
Ulkomainontakampanjointi	aloitetaan	puoli	vuotta	
ennen	Lumo-huoltoasemaketjun	avajaisia	tar-
koin	valittuissa	kaupungeissa.	Maanteiden	varsille	
sijoite	taan	perinteisiä	isoja	tienvarsimainoksia	(8	
m2)	ja	suuriin	kaupunkeihin	julisteita	raitiovaunu-

pysäkeille.
Lumon	ulkomainonta	pyrkii	yksinkertaisuuteen:	

Lumon	värit	toistuvat	kaikkialla	ja	yritystunnus	
on	keskiössä.	Mainonnassa	korostuu	huoltoasema	
Lumon	valtti:	Loistava	palvelu.	Ulkomainontaa	

varten	on	kehitelty	myös	slogan,	”Täyden	palvelun	
huoltoasema,	joka	lumoaa	koko	perheen.

Vähäisen	reagointiajan	vuoksi	suurtaulujen	
täytyy	olla	selvästi	muuta	mainontaa	yksinkertai-
sempaa.	Huoltoasema	Lumon	suurtauluissa	Yritys-

tunnus	hohtaa	violetin	oranssin	Suomalaisen	jär-
vimaiseman	päällä.	Oikealla	on	Lumon	opasteet,	
suunnan	osoittava	nuoli	ja	kilometrimäärä.
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LUMO-LEIJONA
Lumo-huoltoasemaketjun	maskottina	seikkai-
lee	sympaattinen	Lumo-leijona.	Leijonan	olemus	
pysyy	piirrosten	muodossa,	joskin	siitä	on	kehi-
tetty	liikelahjaksi	ja	bonuksilla	saatavaksi	eduksi	
soveltuva		pehmolelu.	Maskotti	on	suunnattu	ensi-
sijaisesti	lapsille	ja	se	esiintyykin	lasten	ruokalistan	
ja	leikkipaikkojen	yhteydessä.

Lumo-leijona	on	luonteeltaan	kiltti	ja	mieli-
kuvaa	tukee	myös	sen	pehmeät	piirteet	ja	iloiset	
ilmeet.	Leijonan	turkki	ja	harja	ovat	huoltoasema-
ketjun	päävärien	mukaisesti	oranssit.	

Vaikkei	leijonia	Suomen	leveysasteilla	esiinny-
kään,	eläin	oli	luonnollinen	valinta	maskotiksi:	
esiintyyhän	se	Suomen	vaakunassakin.	Leijona	

symboloi	urhoollisuutta	ja	rohkeutta,	jotka	ovat	
hyviä	ominaisuuksia	itse	kullekin.	Lisäksi	mas-
kotti-leijonan	avulla	voidaan	opettaa	lapsille	jo	
pienestä	pitäen	luonnon	biodiversiteetin	ja	eläin-
ten	suojeluun		liittyviä	asioita.	Huoltoasema	Lumon	
asiakkaita	ovat	myös	lapset.	Perheen	pienimpiä	sil-
mälläpitäen	huoltoasemaketjun	maskotiksi	valittiin	
iloinen	Lumo-leijona,	joka	seikkailee	paitsi	lasten	
Menussa	ja	leikkinurkan	seinillä,	myös	mainon-
nassa.

LEHTI-ILMOITUKSET
Leht ima inonta 	 tu l ee 	 pääa s i a s s a 	 o l emaan	
muistuttavaa		mainontaa,	jota	julkaistaan	suosituissa		
sanomalehdissä	kuten	Helsingin	Sanomissa,	Ilta-
lehdessä,	Iltasanomissa	ja	Aamulehdessä.	Muu	
painettu		mainonta	keskittyy	kahteen	laajalevikki-
simpään	aikakausilehteen,	Pirkkaan	ja	Yhteishy-
vään	sekä	muihin	kohderyhmien	suosimiin	lehtiin,	
joita	ovat	esimerkiksi	Kotiliesi,	Kodin	Kuvalehti,	
Tekniikan	Maailma	sekä	sisustuslehdet	Glorian	koti	
ja	Avotakka.	Seuraavia	perusratkaisuja	voi	käyttää	
muun	muassa	työpaikkailmoituksissa.

Lumon	perusilmoituksen	leveys	on	60	mm	ja	
sitä	voidaan	käyttää	sekä	värillisenä,	että	mustaval-
koisena.	Rekry-	ja	muita	ilmoituksia	suunnitellessa	
hyödynnetään	myös	tätä	pohjaa.

Täyden palvelun 

huoltoasema, 
joka lumoaa koko perheen!

Löydät meidät 
ympäri Suomen!

4mm

5mm

32mm

54mm

73mm

Esimerkki on 1:1 oikeassa koossa
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2X

2X

2X

PÖYTÄSTANDAARI LIPPU
Huoltoasema	Lumon	pöytästandaari	on	kolmi-
kärkinen.	Sen	jokaisessa	kärjessä	on	Lumon	violetit	
tupsut.	Kiinnitysnarut	ovat	samanväriset.	Kangas	
on	valkoinen	ja	jalusta	valkoista	marmoria.
	 Jalustaan	tulee	metallilaatta,		johon	kaiverre-
taan	omistusteksti.	Laatat	ovat	75mm	x	20mm	
kokoisia.	Standaarit	numeroidaan	ja	tämä	mer-

kintä	kaiverretaan	metallilaattaan	omistustekstin		
ala	puolelle.	Omistustekstillä	varustettu	laatta	tulee	
jalustan	etuosaan.
	 Standaarin	kankaan	koko	on	12,5cm	x	21cm.	
Tunnuksen	leveys	standaarissa	on	112	mm,	sen	
etäisyys	yläreunaan	on	44	mm	ja	vasempaan	
reunaan	7	mm.

Lipun	leveyden	suhde	korkeuteen	on	3:2.	Alla	ole-
vasta	kuvasta	näkyy	merkin	asettuminen	lipulle.	
Lipun	korkeuden	tulee	olla	noin	1/4	maahan	pys-
tytetyn	salon	pituudesta.	Katolla	tai	vinosti	seinässä
olevassa	tangossa	käytetään	suhteellisesti	suurem-
paa	lippua,	jonka	korkeus	on	1/3	tangon
pituudesta.

Huoltoasema	Lumon	yritystunnus	sijoittuu	allaole-
van	kuvan	mukaisesti	sen	minimisuoja-alueen		(2x)	
etäisyydellelipun	yläosasta	ja	reunoista.

Lippu 8-10m tankoon: 225x150cm.
Lippu 11-14m tankoon: 300x200cm
Lippu 15-17m tankoon: 390x265cm

LIPUT
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HENKILÖAUTO
Huoltoasema	Lumo	käyttää	kahta	ympäristöys-
tävällistä	hybrid-moottorein	varustettua	henki-
löautomallia:	Toyota	Aurista	ja	Toyota	FT-MV:ää	
(Future	Toyota	Mini-Van).	Auris	on	viisiovinen,	
kattoikkunalla	varustettu	täyshybridi-hatchback.	
Toyota	FT-MV	on	uuden	sukupolven	tila-auto,	
joka	yhdistää	käy¬tännöllisyyden	ylellisyyteen;	sillä	
kuljetetaan	niin	ihmiset,	kuin	poikkeustilanteessa	

tavaratkin.	Sisustuksessa	tumma	puu	ja	nahka	ovat	
avainasemassa	ja	katto	on	hämyisesti	valaistu.	Taka-
penkeillä	on	kuvaruudut	elokuvienkatselua	varten	
ja	keskirivillä	on	automaattiset	rahit.

Huoltoasema	Lumo	käyttää	vain	valkoisia	
autoja.	Yritystunnus	sijoittuu	etuoven	keskelle	
kummallekin	puolelle	autoa.	Violetti,	Gill	Sans	
Regularilla	kirjoitettu	nettisivujen	osoite	tulee	

auton	takaosaan,	Auriksessa	puskurin	oikealle	
ylä¬puolelle	ja	FT-MV:ssä	takalasin	alapuolelle.	
Lumon	oranssi	grafiikka	teipataan	autoihin.

Lumon	on	mahdollista	suosia	pelkkiä	henkilö-
autoja,	sillä	tavarankuljetukset	ovat	alihankkijoiden	
vastuulla.	Mikäli	myöhemmin	muiden	ajoneuvo-
tyyppien,	kuten	pakettiautojen	tai	rekkojen	han-
kinta	nähdään	tarpeelliseksi,	suositaan	silloinkin	

värinä	valkoista.	Näihinkin	autoihin	tulee	teipata	
yritystunnus	etuoviin,	mutta	henkilö-autoista	poi-
keten	grafiikkaa	niihin	ei	teipata.	Nettisivun	osoite	
sijoitetaan	yritystunnuksen	alapuolelle.

AJONAUVOT
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Huoltoasema	Lumon	liikelahjakynänä	toimii	teräk-
sinen	Mersu	SK	1	Lumon	violettina	sekä	Ascot	
oranssina	ja	valkoisena.	Kyniä	on	kolmenlaisia:	
Violettiin	Mersuun	ja	oranssiin	Ascottiin	painetaan	
vain	Lumon	liikemerkki	ja	nettisivujen	osoite.	Val-
koiseen	Ascottiin	painetaan	värillinen	yritystunnus	
ja	nettisivujen	osoite.

Huoltoasema	Lumon	muistitikut	ovat	joko	orans-
seja	tai	violetteja.	Muistitikun	metallisen	läpän	
toiselle	puolelle	painetaan	yritystunnus	ja	toiselle	
yrityksen	nettiosoite.	Oranssiin	tikkuun	nettiosoite	
painetaan	violettina	ja	violettiin	tikkuun	oranssina.

Jos	käytetään	kuvasta	poikkeavia	tikkuja,	tikun	
värin	tulee	olla	valkoinen.

LIIKELAHJAT

KYNÄT MUISTITIKUT
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Lumo-lei jona	 pehmoeläin	 on	 	 cm	 korkea,	
polyesterista		 valmistettu	 lelu,	 joka	 on	 täy-
tetty	pehmeällä		puuvillalla.	Leijonan	harja	on	
tekokarvaa.	

Pehmoleijonia	ei	ole	myynnissä,	mutta	niitä	
annetaan	tiettyä	määrää	kerättyjä	bonuspisteitä	
vastaan		sekä	liikelahjoiksi.

Huoltoasema	Lumon	liikelahja	kahvikupin	poh-
jassa	on	ura,	joka	istuu	lautaselle	hyvin,	samalla	
vähentäen	mahdollista	keikkumista.	Kahvilautaselle	
on	uurrettu	liikemerkki,	jota	korostetaan	oranssilla	
värillä.	Astiat	ovat	valmistettu	valkeasta	posliinista,	
jossa	tehostusvärinä	on	käytetty	oranssia.	Lusikka	
on	ruostumatonta	terästä.

LIIKELAHJAT

LUMO-LEIJONA-PEHMOLELUKAHVIASTIASTO
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SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

VERKKOSIVUT
Perustan	Internet-mainonnalle	 luovat	Lumon	
Internet 	- s ivut , 	 jotka	 ovat 	 tunnelmal l i set ,	
informatiiviset		ja	selkeät.	Sivuilta	löytää	helposti	
tarvittavat	tiedot	kuten	yhteystiedot,	kulkuohjeet,	
palvelut	ja	hinnastot,	aukioloajat	ja	sääkamerat	
ilman	minuuttien	etsimistä.

Internet-sivujen	rinnalla	toimii	myynninedistä-
miseen	tähtäävät	Facebook-sivut,	joilla	erityisesti	
tiedotetaan	kampanjoista	ja	kilpailuista.	Facebook-
mainonnassa	panostetaan	mobiilisovelluksiin,	jotka	
toimivat	vaivatta	myös	tien	päältä.

Huoltoasema	Lumon	nettisivut	ovat	raken-

teeltaan	varsin	perinteiset	ja	selkeät:	Yritystunnus	
sijoittuu	vasempaan	yläkulmaan,	oikealla	ylhäällä	
on	tunnelmakuva	huoltoasemalta	ja	sen	päällä	
huoltoasema	ketjun	 slogan:	 ”Täyden palvelun 
huolto asema, joka lumoaa koko perheen”.	Tunnuk-
sen	alapuolella	on	sivuston	linkit:	Etusivu,	palvelut,	
yhteystiedot,	Lumo	kartalla,	galleria	ja	yritys.

Etusivulla	on	tavanomainen	tervehdysteksti	ja	
kaksiosainen	kuvaosio,	jonko	sisältö	vaihtuu	risti-
häivytyksellä	viiden	sekunnin	välein.	Palvelut-osio	
kertoo,	mitä	huoltoasemalla	on	ja	mitä	palveluita	
sieltä	saa.	Täältä	asiakas	myös	löytää	kätevästi	

ravintolan		Menut	ja	hinnat.	Lumo	kartalla-osio	
näyttää	paitsi	koko	huoltoasemaketjun	Suomen	
kartalla,	myös	yksityiskohtaiset	tiedot	jokaisen	
yksittäisen	yksikön	sijainnista.	Kartalta	on	myös	
linkit	kyseisten	alueiden	sääkameroihin.	Galleriaan	
on	koottu	kymmenittäin	kuvia	huoltoasemista	ja	
niiden	ympäristöstä	sekä	tietenkin	myös	palvelusta	
nauttivista	asiakkaista.	Yritys-osiossa	kerrotaan	
huoltoasema	Lumon	historiasta,	arvoista	ja	tavoit-
teista.	Täältä	on	myös	löydettävissä	linkki	Lumon	
graafiseen	ohjeistoon.

Lumon	nettisivut	ovat	800	pikselin	levyiset.		

	Sivusto	on	keskitetty	 ja	 taustakuviointina	on	
Lumon	violetti	patterni.

Linkit	ovat	Gill	Sansia.	Valittu	osio	on	kirjoitettu		
negatiivitekstinä	oranssin	grafiikan	sisään	ja	tämän	
alapuolelle	sijoittuu	osion	alavalikko.	Alavalikon	
tekstit	ovat	oransseja.	Roll-over	ominaisuuksiltaan	
teksti	pysyy	muutoin	samana,	mutta	väri	muuttuu	
mustaksi.	Muutoin	tekstit	ovat	mustaa	tai	violettia	
Arialia.
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SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

BANNERIT
Internet-sivujen	rinnalla	toimii	myynninedistä-
miseen	tähtäävät	Facebook-sivut,	joilla	erityisesti	
tiedotetaan	kampanjoista	ja	kilpailuista.	Facebook-
mainonnassa	panostetaan	mobiilisovelluksiin,	jotka	
toimivat	vaivatta	myös	tien	päältä.

Muu 	 ma inon t a 	 In t e rne t i s s ä 	 t apah tuu	
tunnelmalli	suuteen	ja	kiireettömyyteen	vetoavilla	

mainosbannereilla	pääkohderyhmän	suosiossa	ole-
villa	sivustoilla	kuten	Iltasanomissa,	Iltalehdessä,	
Aamulehdessä,	Helsingin	Sanomissa,	MTV3-
Helmessä		sekä	Suomi24	keskustelupalstalla.

Huoltoasema	Lumon	vaakabanneri	alkaa	tun-
nelmallisella	violetin-oranssilla	Suomalaisella	mai-
semalla,	johon	ilmestyy	hohtava	yritystunnuk-

semme.	Hetken	päästä	nämä	häivytetään	pois	ja	
lähes	heti	tämän	jälkeen	ruudun	läpi	vasemmalta	
oikealle	vilahtaa	kuvia	huoltoaseman	ruoista.	Näi-
den	alta	paljastuu	tekti:	”Maistuvaa	ruokaa	koko	
perheelle”.	Kun	tämä	teksti	on	kadonnut,	seu-
raa	panoroitua	kuvaa	huoltoaseman	sisätiloista	ja	
näiden	päälle	alkaa	kiihtyvällä	tahdilla	liukua	eri	

puolilta	ruutua	tekstiä	tarjoamistamme	lukuisista	
palveluista.	Tämä	päättyy	valkoiseen	häivytykseen	
ja	taukoon,	jonka	jälkeen	ruutuun	ilmestyy	slogan:	
Täyden	palvelun	huoltoasema,	joka	lumoaa	koko	
perheen.
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yritystunnus:	 	 	 Liikemerkin	ja	logon	yhdistelmä.

liikemerkki:	 	 	 tunnuksen	graafinen	osa,	visuaalinen	symboli.

logo:	 	 	 	 Yrityksen	nimen	vakiintunut	kirjoitusasu.

PMS:	 	 	 	 ”Pantone	Matching	system”.	Painoteollisuuden	värijärjestelmä.

RGB:	 	 	 	 Sähköisessä	mediassa	käytössä	oleva	väriavaruus.

CMYK:	 	 	 Cyaaniin,	magentaan,	keltaiseen	ja	mustaan	perustuva	painoteollsuuden
	 	 	 	 värijärjestelmä.

cyan:	 	 	 	 Sininen	painoväri.

magenta:	 	 	 Punainen	painoväri.

yellow:		 	 	 Keltainen	painoväri.

key:	 	 	 	 Musta	painoväri.

rasteri:	 	 	 	 Väripiste,	joista	painopinta	muodostuu.

fontti:	 	 	 	 Yhtenäiseen	asuun	piirretty	kirjasintyyppi.

kirjasinleikkaus:	 	 Nimitys	kirjasimen	eri	muotoisille	muunnelmille.

italic:	 	 	 	 Kursiivi	eli	vino	kirjasinleikkaus.

regular:		 	 	 Peruskirjasinleikkaus.

bold:	 	 	 	 Lihavoitu	kirjasinleikkaus.

pistekoko:	 	 	 Kirjaimen	koon	mittayksikkö.

p.:	 	 	 	 Pistekoosta	käytetty	lyhenne.

antiikva:	 	 	 Päätteellinen	ja	viivanpaksuudeltaan	vaihteleva	kirjain	(serif ).

renessanssiantiikva:	 	 Varhaisin	antiikva,	joille	on	tunnusomaista	myöhemmin	syntyneitä
	 	 	 	 antiikvoja	lievempi
	 	 	 	 viivanpaksuuden	vaihtelu,	loivat	päätteiden	liitoskaaret	sekä	etenkin
	 	 	 	 o-kirjaimessa	ilmenevä	vasemmalle	kallistunut	akseli.

groteski:	 	 	 Päätteetön	kirjain	(sans-serif ).

humanistinen	groteski:		 Groteski,	jonka	kirjainten	muotokieli	noudattaa	antiikvojen	suhteita.

versaali:	 	 	 Suuraakkonen.

marginaali:	 	 	 Reunus.

pdf:	 	 	 	 Pakattu	tiedostomuoto.

x-mitta:	 	 	 Suhteellinen	mitta,	jota	käytetään	kappaleiden	(esimerkiksi
	 	 	 	 liikemerkin	osien)	välisten	suhteiden	määrittelemisessä.

roll-over:	 	 	 Internetissä	lähinnä	linkeissä	käytetty	efekti,	joka	ilmaantuu	kursorin	
ollessa	linkin	kohdalla.

lanseeraus:	 	 	 Tehdä	tunnetuksi,	saattaa	esille.

peitto:	 	 	 	 Kuinka	hyvin	valittu	kohderyhmä	saavutetaan.

imago:	 	 	 	 Yrityksen	itsestään	antama	kuva	tai	vaikutelma.

kohderyhmä:	 	 	 Asiakasryhmä,	jota	yhdistää	tietyt	ominaisuudet.

integroitu	markkinointi:	 Korostaa	markkinoinnin,	myynnin	ja	viestinnän	rooleja	ja	niiden		
	 	 	 	 yhteispeliä	kampanjoinnissa.

differointi:	 	 	 Yritys	luo	tuotteisiinsa	tai	palveluihinsa	parempia	ominaisuuksia	tai		
	 	 	 	 vähintääkin	eroja	kilpailijoihinsa	nähden.

segmentointi:	 	 	 Kohdentaminen,	kohderyhmän	määrittely.

Psykografiset	tekijät:	 	 Luokittelevat	kuluttajia	elämäntapatekijöiden,	asenteiden	ja
	 	 	 	 mielipiteiden	mukaan.

SANASTO






