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Кольоровий логотип

Pantone P 105-15 P

CMYK - 82 55 0 32

Pantone P 179-8 C

CMYK - 0 0 0 54

Pantone P 178-1 C

CMYK - 23 18 24 0

Pantone P 3-1 C

CMYK - 0 0 16 8

Монохромний логотип Монохромний логотип Синій логотипФірмові кольори

Виключення:

Наш логотип має свої чітко 
визначені кольори, які не 
повинні змінюватись.

У випадках, коли необхідно привернути 
більшу увагу на символ, можна змінити колір
підпису як у прикладі нижче

CMYK - 0 0 0 0 Pantone P 105-15 P

CMYK - 82 55 0 32

Pantone P Process black C

CMYK - 0 0 0 100



Використовуйте чорний логотип на білому фоні та білий на чорному фоні.  
Можна використовувати символ без підпису, але не навпаки.

Монохромний логотип на кольоровому фоні

Використання кольорів

Будь-які кольори
Наш логотип може бути адаптований для 
будь-якого фону. Для цього використовуйте 
білий для темних кольорів та чорний для 
світлих кольорів.

Монохромний логотип можна 
використовувати для будь-якого фону.
Контраст дуже важливий в таких 
випадках.

В деяких випадках можна
використовувати логотип 
сірого кольору, якщо він 
достатньо контрастний.

Коли використовуєте логотип 
на кольоровому фоні, символ та 
підпис мають бути одного 
кольору — чорного або білого. 
Не використовуйте логотип 
сірого кольору на кольоровому 
фоні.
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Фонові зображення
Наш логотип також можна використовувати
на фоновому зображенні з достатнім 
контрастом. Використовуйте білий логотип
на темних зображеннях та темний логотип на
світлих зображеннях.

Не використовуйте кольоровий логотип
на фотографічних фонах
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Будь ласка, НЕ...

НЕ використовуйте не контрастні кольори
з фоном

НЕ використовуйте сірий логотип на 
кольоровому фоні

НЕ використовуйте логотип на 
завантажених зобраеннях

НЕ ставте логотип близько до іншого 
тексту

НЕ змінюйте пропорції елементів логотипуНЕ міняйте місцями частини логотипу

НЕ ростягуйте логотип НЕ робіть градієнтних переходів

НЕ вставляйте зображення в логотип

працюте тільки з нами

НЕ повертайте логотип

НЕ змінюйте кольори логотипу НЕ використовуйте кольори, що не описані
у фірмовому стилі

НЕ робіть обводок

НЕ робіть патерн з логотипу

НЕ додавайте тінь та інші ефекти НЕ додавайте рефлекторність 

Наш логотип можна інтегрувати у середовище,
але для цього потрібно виконувати певні умови.
Це важливо для збереження впізнаваності
нашого фірмового стилю.

Дані приклади показують як не можна 
використовувати наш логотип.


