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Ievads 
Grafisko elementu saskaņotība

Eiropas Parlamenta ETP grupas grafiskās identitātes mērķis ir definēt visos 
saziņas rīkos (tiešsaistē, iespieddarbos un suvenīros) izmantoto grafisko 
elementu saskaņotību nolūkā nodrošināt skaidru vizuālo identitāti. Grupas 
grafiskā identitāte ir saskaņota ar Eiropas Tautas partijas (ETP) vizuālo 
identitāti.

Šajās vizuālās identitātes vadlīnijās ir definēti zemāk minētie elementi:

  • logotips: tā krāsas, novietojums, proporcijas, dažādās valodu versijas, 
varianti ar baltu un krāsainu fonu, tā lietojums kopā ar citiem logotipiem 
utt.;

  • izmantotie fonti;

  • dažādās krāsu paletes dažādiem informācijas materiāliem;

  • principi, kas nosaka attēlu un ilustrāciju izvēli.

Esam mēģinājuši šīs vizuālās identitātes vadlīnijās izstrādāt iespējami plašākas 
un paredzēt visdažādākās situācijas, kādās būtu jāpiemēro noteikumi par 
grafisko elementu lietošanu, kā arī pietiekamu brīvību noteikumu turpmākai 
attīstībai laika gaitā un vajadzību aptvert ETP grupas izmantoto saziņas rīku 
plašo klāstu.

Šīs vadlīnijas ir uzziņas materiāls dizaineriem un tipogrāfijām, kuras sadarbojas 
ar ETP grupu. Tie būs jāizmanto arī kā pamats dažādo ETP iekšējo informatīvo 
izdevumu veidnēm, kuras paredzēts sagatavot.
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Ievads
Vienota identitāte

Vadlīnijās aprakstīts, kā saglabāt un cik svarīgi ir ievērot vienotu 
identitāti visos saziņas materiālos.

Šis dokuments palīdzēs:

1. Izprast, kas mēs esam
Iepazīstiet mūsu unikālās īpašības, to, kur mēs saredzam iespējas, mūsu darba 
stilu un to, kāpēc šī informācija ir svarīga.

2. Uzzināt vairāk par mūsu zīmola elementiem
Iepazīstiet zīmola elementus, ko mēs izmantojam, lai atšķirtos no citām 
politiskajām saimēm un sazinātos ar savu mērķauditoriju.

3. Veidot efektīvu saziņu
Šie zīmola elementi ir domāti, lai visā organizācijā varētu efektīvi izstrādāt un 
pārvaldīt saziņas materiālus ar grupas zīmolu.
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Ievads
Vienots logotips

Vienots ETP politiskās saimes logotips

Eiropas Tautas partija ir politiskā saime ar bagātu un ietekmīgu pagātni un 
tagadni. ETP daudzveidību atspoguļo grupā ietilpstošās dažādās organizācijas, 
kuru vienojošais elements ir cilvēki, kas darbojas grupā, grupas kopīgā vēsture 
un kopīgie uzdevumi. Šīs organizācijas pēdējos gadu desmitos savos saziņas 
materiālos ir izmantojušas dažādus logotipus, fontus un vizuālos simbolus.  

Mūsdienās ETP ekosistēmas dažādās daļas sadarbojas daudzos aspektos un 
vēlas uzskatāmi demonstrēt savu vienotību, ETP divām galvenajām struktūrām 
—  partijai un politiskajai grupai — izmantojot vienotu logotipu. Tas ir būtiski 
svarīgi, lai veicinātu ETP kā alianses vienotību un saskaņotību kopumā un 
ļautu sabiedrībai atpazīt ETP kā vienotu organizāciju ar kopīgiem mērķiem un 
idejām. Tas ir svarīgs solis ceļā uz spēcīga un saprotama ETP zīmola veidošanu. 

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Mūsu zīmola vēstījums

• Nav ieteicams pārmērīgi aizrauties ar politisko žargonu — vajadzības gadījumā 
vēstījumā sniedziet pietiekami plašu kontekstu, lai vēstījums būtu saprotams.

• Nenovirzieties no galvenā temata. 
• Izrādiet ieinteresētību, bet neradiet neprofesionālu vai pārmērīgi emocionālu 

iespaidu.

•  Uzrunājiet lasītājus vai klausītājus tieši, vajadzības gadījumā — 
izmantojot vietniekvārdus.

•  Izmantojiet darāmo kārtu un aktīvu stāstījumu, kas ieturēts laipnā, 
cilvēcīgā tonī, lai nodotu vēstījumu un uzsāktu jēgpilnu sarunu.

•  Esiet kodolīgs, galvenajai domai pievēršoties virsrakstā un izklāstot 
sekundāros apsvērumus pamattekstā.

Pieejamība

• Netrivializējiet Eiropas iedzīvotāju grūtības.
• Stilistiski nevēlami ir tādi apstākļa vārdi un partikulas kā „ļoti” vai „patiešām”. 
• Izvairieties no pārspīlēta entuziasma, ko pauž lieki īpašības vārdi vai izsaukuma zīmes.

• Izmantojiet darāmo kārtu, lai tekstu padarītu vieglāk saprotamu un īsāku:
 • darāmā kārta: „Partijai pievienojās jauni biedri”.
 • ciešamā kārta: „Partijas rindas tika papildinātas”.
• Veidojiet teikumus, kuru formulējums un attieksme pauž cilvēcību un rūpes.
• Pēc iespējas uzrunājiet auditoriju ar „jūs”, nevis „viņi”.

Optimisms un iejūtība

• „Neskolojiet” auditoriju un nerunājiet ar to „no augšas”.
• Neuzskatiet, ka visi sapratīs jūsu vēstījumu vai piekritīs tam.
• Izstrādājiet vēstījumu, apsverot tematu ES mērogā, jo skatījumam ir jābūt 

pēc iespējas plašākam.
• Nenovirzieties no vēstījuma mērķa vai tēmas.

• Vēstījumam jāpauž plašs skatījums un jāpievēršas kopainai, apzinoties, 
ka tam būs plaša auditorija.

• Paturiet prātā, ka ETP grupa paļaujas uz savu auditoriju un to, ka 
risinājumus iespējams rast kopā.

 • Izmantojiet personas vietniekvārdu daudzskaitļa formas „mēs”, „jūs”.
• Izmantojiet intuitīvu, bet vienlaikus tiešu izteiksmi.

Sadarbība
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Konsekvences spēks
ETP grupai ir dažādi zīmola elementi, kas palīdz veidot 
konsekventu zīmola tēlu un nostiprināt savu identitāti.

Logotips Krāsu palete Logotipu papildinošais teksts

Eiropas Parlamentā

Grafiskais elementsFonta rakstsFonti
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Vizuālā identitāte
ETP grupas logotips 
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Ja iespējams, izmantojiet šo logotipu.

Minimālais logotipa 
lielums:

Brīvā vieta ap logotipu:

Minimālā simbola 
izšķirtspēja:

Lietošanai tīmeklī

Grafisks elements lietošanai drukātajos tekstos

Simbols: izmantojiet to kā dekoratīvu elementu vai ikonu (atzīmes „man patīk” 
ikona sociālajos plašsaziņas līdzekļos utt.) uz fona, kas ir oficiālajā ETP zilajā 
krāsā, vai uz ETP grupas fona raksta.

Grupas juridiskā nosaukuma lietošana

ETP grupa: „ETP” ar lielajiem burtiem, „grupa” ar mazajiem. 

© Autortiesības XXXX-2015 ETP grupa. Visas tiesības aizsargātas.

Nosaukuma „ETP grupa” lietojums
Nerakstiet visu pilno nosaukumu tikai ar lielajiem vai mazajiem 
burtiem.
Lorem ipsum dolor sit amet ETP grupa (EPP Group).
Lorem ipsum dolor sit amet ETP GRUPA (EPP GROUP).
Lorem ipsum dolor sit amet etp grupa (epp group).

Saitēs (eppgroup.eu) izmantojiet tikai mazos burtus.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Brīvā vieta

Ap logotipu jāatstāj brīva vieta, lai to atdalītu no 
citiem grafiskajiem dizaina elementiem. Tā palīdz 
saglabāt logotipa lasāmību un vizuālo efektu.

Brīvās vietas platums ap logotipu uz visām pusēm 
ir vienāds ar logotipā attēlotajā saīsinājumā „etp” 
(epp) esošā burta „e” augstumu.

Minimālais lielums

Logotips ir izstrādāts tā, lai saglabātu lasāmību 
dažādos izmēros. Ja trūkst vietas un logotips tāpēc 
ir jāsamazina, ņemiet vērā šeit norādītos minimālos 
lieluma ierobežojumus.

VAI VAI VAI
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Vizuālā identitāte
Logotipa varianti

Logotipu ar zilajiem burtiem izmantojiet 
uz balta vai gaišpelēka fona un attēliem.

Zils logotips uz balta fona (krāsa: Pantone 3015 C)

Melnbalts logotips

Logotipu ar baltajiem burtiem izmantojiet tikai uz fona, kura ir 
oficiālajā ETP zilajā krāsā, uz ETP grupas fona raksta vai fotoattēliem.
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Vizuālā identitāte
Nepareizu logotipu piemēri

Uzmanību! Ņemiet vērā, ka lejupielādei ir pieejamas dažādas logotipa versijas 
(dažādās krāsās un valodās). Ja vēlaties izmantot logotipu citā valodā, atveriet 
zemāk norādīto saiti un lejupielādējiet nepieciešamo versiju. Neveiciet 
nekādas logotipa korekcijas — izmantojiet tīmekļa vietnē pieejamo versiju.

www.eppgroup.eu/logos 

Nemainiet logotipa elementu novietojumu.

Negroziet logotipu. Neizdzēsiet no logotipa saīsinājumu „etp”. Nemainiet fontu.

Nesašķiebiet logotipu un nemēģiniet 
tam radīt trīsdimensiju efektu.

Nemainiet logotipa elementu krāsu. Neizmantojiet nekādus efektus.

 group
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Vizuālā identitāte
Logotipa lietošana kopā ar citiem logotipiem

Kopā ar citiem logotipiem:
Kaut gan logotipam ir trīs varianti, kuru proporcijas atšķiras atkarībā no 
logotipa valodas, jānorāda, ka logotips nedrīkst būt mazāks nekā citi tam 
apkārt esošie logotipi.

Izņēmumi:

Ja ETP grupas logotipu ir paredzēts ievietot trešās personas tīmekļa 
vietnē vai ja drukātajos materiālos tas jānovieto līdzās citiem logotipiem, 
melnbaltajam logotipam var iestatīt zemāku necaurredzamību.

Šis ir viens no nedaudzajiem gadījumiem, kad ir pieļaujams mainīt ETP 
logotipa krāsu, lai to saskaņotu ar citu partneru logotipu krāsu.
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Vizuālā identitāte
Logotipa versijas dažādās valodās

ETP grupas logotips ir pieejams 23 dažādās valodās:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Lejupielādējiet tos šajā tīmekļa vietnē: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Vizuālā identitāte
EPP TV

Lejupielādējiet tos šajā tīmekļa vietnē: www.eppgroup.eu/logos 
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Vizuālā identitāte
Primārā krāsu palete

RGB krāsas CMYK krāsas Pantone krāsas

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

ETP dzeltenā
R251 G176 B52
#FBB034

ETP zilā
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

ETP dzeltenā
C0  M36 Y84 K0

ETP zilā
Pantone 3015 C

ETP dzeltenā
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

ETP zilā
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Lai visa veida materiālos saglabātu krāsu konsekvenci, ir sagatavotas PANTONE®, 
CMYK, RGB un HTML formātam paredzētas specifikācijas. Lai garantētu krāsu 
pareizu reprodukciju, ir ļoti ieteicams iepriekš apspriesties ar iespiedēju.
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Vizuālā identitāte
Krāsu toņi

RGB krāsas CMYK krāsas

Sekundārais tonis
C3  M4 Y91 K0

Sekundārais tonis
R255 G230 B0
#FFE600

Sekundārais tonis
C74  M19 Y39 K3

Sekundārais tonis
R54 G154 B157
#369A9D

ETP dzeltenā
C0  M36 Y84 K0

ETP dzeltenā
R251 G176 B52
#FBB034

ETP zilā
C96  M66 Y3 K0

ETP zilā
R1 G85 B160
#0155A0

Toņu pāreja

Sekundārais tonis

Sekundārais tonis

ETP dzeltenā

ETP zilā

Leņķis: -60°
Toņu pārejas pakāpe: 30%

Leņķis: -60°
Toņu pārejas pakāpe: 30%

Uzmanību! Visi iepriekšējos korporatīvās identitātes materiālos ietvertie 
krāsu nosaukumi un definīcijas vairs nav spēkā. Neizmantojiet tos.
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Vizuālā identitāte
ETP grupas struktūrvienības un krāsas

Struktūrvienība RGB krāsas CMYK krāsas

Vispārīgai lietošanai ETP grupas saziņas 
materiālos

Grupas priekšsēdētāja birojs

Parlamentārā darba dienests

Ārpolitikas un komiteju dienests 

Dienests attiecībām ar valstu parlamentiem

Nodaļa ES politikai Vidusjūras reģionā, reliģiju 
dialogam un starpkultūru pasākumiem

Preses un komunikācijas dienests

Eiropas Tautas partijas*

Iekšējā komunikācija, 
ārējo sanāksmju rīkošana

Pasākumu un ārējo sanāksmju nodaļa*

Organizācijas iekšējā komunikācija

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

* Šīs krāsas nav saistītas ar kādu noteiktu struktūrvienību.

Uzmanību! Visi iepriekšējos grafiskās identitātes 
materiālos ietvertie krāsu nosaukumi un definīcijas vairs 
nav spēkā. Neizmantojiet tos.
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Vizuālā identitāte
Fonti

Virsraksts

Virsraksts

Apakšvirsraksti

Apakšvirsraksti

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Primārais fonts — PF Beau Sans Pro — 
Virsrakstiem

Sekundārais fonts — Garamond — Lespiedmateriālu 
pamattekstam

Primārais fonts — Open Sans — 
Lietošanai tīmeklī (pamattekstā un 
apakšvirsrakstos)

Sekundārais fonts — Trebuchet MS —
PowerPoint un Word formāta dokumentiem 
un biļeteniem.

PF Beau Sans Pro var lietot dažādās valodās, jo 
tas ir piemērots trim alfabētiem — latīņu, grieķu 
un kirilicai. Šo fontu ir ļoti ieteicams izmantot 
virsrakstos.

Šim fontam, līdzīgi kā rokrakstam, ir samērā viendabīgs 
burtu līniju biezums, tādējādi radot dabīgu un nesamākslotu 
iespaidu. Kaut gan lasāmības pētījumos nav gūts pārliecinošs 
apstiprinājums, tiek uzskatīts, ka Garamond ir viens no 
iespiedmateriālos visērtāk lasāmajiem serifu burtveidoliem.

Open Sans pašlaik ir piemērots lietošanai daudzās 
valodās, kurās izmanto latīņu alfabētu. Ja šim 
fontam nelieto kursīvu, tas ir piemērots arī 
sengrieķu un jaungrieķu alfabēta burtiem, kā arī 
paplašinātajiem kirilicas alfabēta burtiem.

Sekundārie fonti ir paredzēti tam, lai ievērotu konsekvenci visu 
veidu dokumentu noformējumā. Reizēm Word vai PowerPoint 
formāta dokumentiem ir ērtāk izmantot „drošu” fontu (vienu 
un to pašu fontu, kuru var atveidot visi datori).

Trebuchet MS ir iekļauts operētājsistēmā Windows 2000/XP, IE 
fontu pakotnē un citās Microsoft lietojumprogrammās, tāpēc 
tas ir samērā plaši sastopams arī Windows 98 sistēmā.
 

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Vizuālā identitāte
ETP grupas fona raksts

Horizontālais formāts Vertikālais formāts

Uz šā fona vienmēr jāizmanto ETP 
logotips ar baltajiem burtiem.

Ņemiet vērā, ka fona rakstu nedrīkst stiept (mainot tā 
izmēru, ir jāsaglabā proporcijas). Ja tomēr vēlaties to 
izmantot, tas būtu jākadrē.

ETP grupas fona raksts

ETP grupas fona raksts ir izveidots vektorgrafikas formātā, un 
to var neierobežoti palielināt. To parasti izmanto pasākumos — 
piekārtiem vai uz statīva nostieptiem reklāmplakātiem, katedrām, 
no priekšpuses izgaismotiem reklāmplakātiem, tīkla reklāmplakāti-
em, no aizmugures izgaismotiem brezenta reklāmplakātiem utt.
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Vizuālā identitāte
Fona attēli

Lai izceltu materiālu tematiku un teksts iegūtu efektīgāku 
noformējumu, teksta fonā var izmantot attēlu. Lai saglabātu 
skaidrību un viendabīgumu, fonā neizmantojiet vienkāršu, 
neapstrādātu attēlu, pat ja ir samazināta tā necaurredzamība.

Ieteicams attēlam izmantot krāsu filtru kā blakus redzamajā 
piemērā. Divos kreisajā pusē redzamajos piemēros ir palielināts 
kontrasts, tekstam izmantojot baltus burtus, bet attēlam — filtru 
tumšā krāsā no ETP grupas krāsu paletes ar 85 % necaurredzamību. 
Divos pa labi redzamajos piemēros tekstam ir izmantota tumšāka 
krāsa, bet attēla krāsu filtram — gaišāka.

Lai uzlabotu teksta lasāmību, fona attēlam var aizmiglot 
aizmiglošanas efektu.

Lielam pamatteksta apjomam ieteicams neizmantot fona attēlus, 
jo šāda teksta lasīšana var būt ļoti nogurdinoša.

Virsraksts Virsraksts

Virsraksts Virsraksts

Virsraksts Virsraksts

Apakšvirsraksti Apakšvirsraksti

Apakšvirsraksti Apakšvirsraksti

Apakšvirsraksti Apakšvirsraksti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Vizuālā identitāte
Sociālie plašsaziņas līdzekļi

ETP grupas augšējais reklāmkarogs sociālajos plašsaziņas līdzekļos

Augšējam reklāmkarogam ir jābūt vienkāršam — nepārblīvējiet to ar informāciju.
Pārbaudiet norādījumus par attiecīgajā sociālajā plašsaziņas līdzeklī lietoto grafisko 
elementu lielumu un brīvo vietu, kas jāatstāj ap tiem. Izmantojiet logotipu vai 
pievienojiet īpašu #mirkļbirku.

ETP grupas profila attēls sociālajos plašsaziņas līdzekļos

Izmantojiet grupas simbola ikonu uz fona ETP zilajā krāsā.

ETP grupas komunikācija sociālajos plašsaziņas līdzekļos

Visu sociālās plašsaziņas līdzekļu ikonām jābūt vienā krāsā (vai nu ETP zilā uz balta 
fona, vai baltā uz pelēka fona).

Caurredzamais laukums
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Vizuālā identitāte
Simbola lietošana ikonās

Brīvā vieta ap simbolu:

Ikonās starp simbolu un ikonas apmalēm ir 
jāsaglabā nedaudz brīvas vietas.

32 un 16 pikseļu ikonās nav jāatstāj brīva vieta.

Simbola fona krāsa ikonās:

Ikonas fonam obligāti jābūt ETP zilajā krāsā.

Izņēmums: 16 pikseļu ikona:

Lai uzlabotu lasāmību, izmantojiet baltu fonu.

Caurredzamais laukums

Caurredzamais laukums

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Vizuālā identitāte
Grafiskais elements

Logotipa sirds kā grafiskais elements

Ap logotipu ir jāatstāj brīva telpa, turpretī, izmantojot logotipa 
sirds simbolu kā grafisko elementu, ir jāievēro tikai šāds 
noteikums: logotipam vienmēr ir jābūt atpazīstamam, tāpēc 
to nedrīkst sagrozīt (izstiept, virs tā novietot tekstu, attēlot to 
perspektīvā) vai pagriezt.
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