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Įžanga
Grafinis nuoseklumas

Europos Parlamento ELP frakcijos grafikos įstatais siekiama apibrėžti grafinį
visų ryšio priemonių (internetinių, spausdintų ir daiktinių) nuoseklumą ir
užtikrinti aiškią vaizdinę tapatybę. Frakcijos grafikos gairės suderintos su
Europos liaudies partijos (ELP) vaizdine tapatybės principais.
Šiame stiliaus vadove bus pateikti paaiškinimai, susiję su:
• logotipu: jo spalvomis, vieta, proporcijomis, variantais įvairiomis kalbomis,
variantais ant balto ir spalvoto paviršiaus, naudojimu kartu su kitais
logotipais ir t. t.;
• naudojamais šriftais;
• įvairaus pobūdžio informacinei medžiagai taikomomis spalvų paletėmis;
• principais, pagal kuriuos pasirenkami vaizdai ir iliustracijos.
Siekiama, kad šis stiliaus vadovas būtų kuo išsamesnis ir kad jame būtų
numatyta kuo didesnė galimų atvejų, kai reikia laikytis grafikos naudojimo
taisyklių, įvairovė – taip bėgant laikui šiuos reikalavimus bus galima pakankamai
laisvai plėtoti ir taikyti pačioms įvairiausioms ELP frakcijos ryšio priemonėms.
Šis vadovas – informacinio pobūdžio leidinys, skirtas su ELP frakcija
bendradarbiaujantiems dizaineriams ir spaustuvininkams. Juo bus
vadovaujamasi ir kuriant šablonus, skirtus įvairiems ELP frakcijos leidžiamiems
naujienlaiškiams.
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Įžanga
Viena tapatybė

Gairės: vienos tapatybės išlaikymas visose ryšio priemonėse ir jos
laikymosi svarba.
Šis dokumentas skirtas padėti jums suprasti kai kuriuos toliau išdėstytus
aspektus:
1. Suprasti, kas mes esame
Sužinoti, kodėl esame unikalūs, ką laikome galimybėmis, kaip dirbame ir kodėl
tai svarbu.
2. Sužinoti apie mūsų prekės ženklo ypatumus
Susipažinti su prekės ženklo elementais, kuriuos naudojame siekdami išsiskirti
iš kitų frakcijų ir rasti ryšį su savo auditorija.
3. Užtikrinti komunikacijos reikmes
Taikyti šiuos prekės ženklo elementus, siekiant visoje organizacijoje faktiškai
kurti ir valdyti prekės ženklu pagrįstas prietaikas.
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Įžanga
Bendras logotipas

Bendras ELP politinės šeimos logotipas
Europos liaudies partija yra politinė šeima, pasižyminti turtinga ir galinga
praeitimi bei dabartimi. ELP, kurią artimiau sieja jos nariai, bendra istorija ir
bendri uždaviniai, sudaro įvairios organizacijos, atspindinčios įvairiapusį jos
pobūdį. Praėjusiais dešimtmečiais šios organizacijos komunikavo naudodamos
skirtingus logotipus, šriftus ir vaizdinius simbolius.
Šiandien įvairios ELP ekosistemos dalys bendradarbiauja daugelyje sričių ir
šį bendrumą norėtų parodyti bendru dviejų pagrindinių jos organų – partijos
ir frakcijos – patvirtintu logotipu. Tai labai svarbu siekiant skatinti ELP, kaip
bendro aljanso, vienybę ir darną, o visuomenė tuo tarpu galės ELP atpažinti
kaip vieningą organizaciją, turinčią bendrus tikslus ir idėjas. Tai svarbus
žingsnis siekiant, kad ELP prekės ženklas taptų įtakingas ir suprantamas.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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Principai, kuriais grindžiamas mūsų prekės ženklas
Draugiškas požiūris
• Kreipkitės į auditoriją tiesiogiai; kai reikia, vartokite įvardžius.
• Vartokite veikiamąją rūšį: šiltai, žmogiškai pasakokite istoriją ir
dalyvaukite prasminguose pokalbiuose.
• Būkite lakoniški: bendrą idėją pateikite antraštėse, o antraeilius
aspektus – pagrindiniame tekste.

• Nevartokite per daug politinio žargono. Jei tai būtina, pateikite pakankamą
kontekstą, kad informacija būtų suprantama.
• Nepameskite savo pagrindinės minties.
• Venkite neprofesionalių sprendimų ir perdėtų emocijų; geriau parodykite, kad
jums rūpi.

Optimizmas ir atidumas
• Vartojant veikiamąją rūšį tekstas tampa suprantamesnis ir glaustesnis.
• Veikiamoji rūšis: padidėjo partijos narių skaičius.
• Neveikiamoji rūšis: buvo padidintas partijos narių skaičius.
• Formuluodami sakinius ir spręsdami, kaip nagrinėsite savo temą, žvelkite
iš žmogiškosios pozicijos ir parodykite, kad jums rūpi.
• Kai tik įmanoma, kreipdamiesi į piliečius vartokite formą „jūs“, o ne „jie“.

• Nesumenkinkite iššūkių, su kuriais susiduria ES piliečiai.
• Stenkitės vengti prieveiksmių ar tokių stiprinamąjį poveikį darančių žodžių, kaip
„labai“ ar „tikrai“.
• Nebūkite dirbtinai entuziastingi; nevartokite nereikalingų būdvardžių ar šauktukų.

Bendradarbiavimas
• Į viską žvelkite plačiai ir daugiausia dėmesio skirkite bendram vaizdui,
suvokdami, kad informacija turi pasiekti didelę auditoriją.
• Visada turėkite galvoje, kad ELP frakcija tiki žmonėmis ir galimybe kartu
ieškoti sprendimų.
• Vartokite daugiskaitinius įvardžius, pvz., „mes“.
• Kalbėkite intuityviai, tačiau tiesiai.

•
•
•
•

Nepamokslaukite auditorijai ir nekalbėkite su ja viršesniojo tonu.
Nesivadovaukite prielaida, kad jūsų informacija suprantama ir priimtina visiems.
Rašykite visada turėdami galvoje ES kontekstą, nes informacija turėtų apimti kuo daugiau.
Nenuklyskite nuo savo skleidžiamos idėjos tikslo ar temos.
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Stiprybė per nuoseklumą
Siekdama kurti nuoseklų prekės ženklo įvaizdį ir stiprinti savo tapatybę,
ELP frakcija gali naudoti įvairius prekės ženklo elementus.

Logotipas

Spalvų paletė

Apatinė eilutė
Europos Parlamente

Apipavidalinimas

Fono modelis

Grafinis elementas
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Vaizdinė tapatybė
ELP frakcijos logotipas

ARBA

1

Minimalaus dydžio
logotipas:

12 mm

1

Logotipas turi būti naudojamas visais
įmanomais atvejais

Laisva vieta logotipui
(tuščia erdvė):

2

16 px

Minimalaus dydžio simbolis:

30 mm

Internetui

Kaip grafinis elementas spausdinant

ARBA

Simbolis naudojamas kaip dekoratyvinis elementas arba piktograma
(piktograma socialinėje žiniasklaidoje, adresyno piktograma ir pan.) tik ant EPP
Blue arba EPP Pattern fono.

Tuščia erdvė

Naudokite teisinį organizacijos pavadinimą

Tai minimalaus dydžio tuščia erdvė aplink logotipą,
skirianti jį nuo kitų grafinių dizaino elementų. Ši
laisva vieta leidžia užtikrinti, kad logotipas būtų
įskaitomas ir darytų vaizdinį poveikį.

Minėdami ELP frakciją, santrumpą ELP reikia rašyti didžiosiomis
raidėmis.

Standartinė minimali tuščia erdvė visose logotipo
pusėse atitinka santrumpos ELP raidės e aukštį.
2

ARBA

Minimalūs dydžiai
Logotipas suprojektuotas taip, kad būtų įskaitomas
jį pateikus dauguma dydžių. Tačiau derindami
jo dydį mažesnių prietaikų atveju atsižvelkite į
nurodytus įskaitomumo apribojimus.

© Autorių teisės XXXX-2015 ELP frakcija. Visos teisės saugomos.
Formuluotės „ELP Frakcija“ vartojimas
Viso organizacijos pavadinimo nerašykite tik didžiosiomis arba tik
mažosiomis raidėmis.
Lorem ipsum dolor sit amet ELP Frakcija.
Lorem ipsum dolor sit amet ELP FRAKCIJA.
Lorem ipsum dolor sit amet elp frakcija.
Kai formuluotė vartojama nuorodoje (eppgroup.eu), ją visą būtinai
rašykite mažosiomis raidėmis.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Vaizdinė tapatybė
Logotipų variantai

Logotipas, skirtas naudoti ant balto fono,
aiškaus pilko fono ir vaizdų.

Vienspalvis logotipas Pantone: 3015 C

Baltas logotipas turėtų būti naudojamas tik EPP Blue ir
EPP Pattern fonuose ir nuotraukoms.
Monochrominis logotipas
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Vaizdinė tapatybė
Neteisingas logotipo naudojimas

Nekeiskite logotipo elementų vietos.

Neiškreipkite logotipo ir nebandykite
jo padaryti trimačio.

Nekeiskite logotipo spalvos.

Nenaudokite efektų.

group
Nesukiokite logotipo.

Neištrinkite santrumpos ELP.

Nekeiskite šrifto.

Pastaba: Atkreipiame dėmesį, kad galima atsisiųsti įvairius logotipo
variantus (įvairiomis spalvomis ir kalbomis). Jei norite naudoti logotipą kita
kalba, atsisiųskite reikiamą variantą spustelėję toliau pateiktą nuorodą.
Prašytume nekeisti logotipo. Naudokite logotipą tokį, kokį gavote.
www.eppgroup.eu/logos
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Vaizdinė tapatybė
Logotipo suderinamumas

Suderinamumas:
Nors yra trys logotipo variantai, o jo matmenys proporcingai keičiasi
priklausomai nuo kalbos, jis negali būti mažesnis už aplink esančius kitus
logotipus.

Išimtys:
Jeigu ELP frakcijos logotipą reikia panaudoti trečiosios šalies interneto
svetainėje arba išspausdinti tarp kitų logotipų, plain black spalvos
logotipą galima pakeisti ne tokios ryškios spalvos logotipu.
Šis pavyzdys – retas atvejis, kai ELP frakcijos logotipo spalvą leidžiama
keisti norint jį suderinti su pateikiamais kitų partnerių logotipais.
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Vaizdinė tapatybė
Logotipų variantai įvairiomis kalbomis

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

ELP frakcijos logotipas sukurtas 23 skirtingomis kalbomis:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
Šiuos logotipus galima atsisiųsti apsilankius adresu: www.eppgroup.eu/logos
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Vaizdinė tapatybė
EPP TV

Šiuos logotipus galima atsisiųsti apsilankius adresu: www.eppgroup.eu/logos
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Vaizdinė tapatybė
Pirminių spalvų paletė

RGB vertės

CMYK vertės

Pantone vertės

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

EPP yellow
R251 G176 B52
#FBB034

EPP yellow
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

EPP blue
R1 G85 B160
#0155A0

EPP blue
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

EPP yellow
Pantone 1365 C

EPP blue
Pantone 3015 C

Siekiant išlaikyti spalvų nuoseklumą visose terpėse, buvo parengtos specifikacijos
PANTONE®, CMYK, RGB ir HTML formatams. Primygtinai rekomenduojama įsitikinti,
ar jūsų spaustuvė gali tinkamai atgaminti spalvas.
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Vaizdinė tapatybė
Spalvos gradientas

RGB vertės

CMYK vertės

Gradientas

Antrinė spalva

Antrinė spalva
R255 G230 B0
#FFE600
EPP yellow
R251 G176 B52
#FBB034

Antrinė spalva
C3 M4 Y91 K0

Kampas: -60°
Gradiento slankiklis: 30%

EPP yellow
C0 M36 Y84 K0
EPP yellow

Antrinė spalva
Antrinė spalva
R54 G154 B157
#369A9D

Antrinė spalva
C74 M19 Y39 K3

EPP blue
R1 G85 B160
#0155A0

EPP blue
C96 M66 Y3 K0

Kampas: -60°
Gradiento slankiklis: 30%

EPP blue

Pastaba: Visi ankstesnėje organizacijos tapatybės medžiagoje naudojami
spalvų pavadinimai ir vertės nebegalioja ir nebeturėtų būti taikomi.
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Vaizdinė tapatybė
ELP frakcijos tarnybos ir spalvos

Tarnybos

RGB vertės

CMYK vertės

Spalva bendram ELP frakcijos naudojimui

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Spalva vadovybei

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Parlamentinių darbų tarnyba

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Išorės politikos priemonių ir komitetų tarnyba

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Ryšių su nacionaliniais parlamentais tarnyba

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Viduržemio jūros regiono politikos, religijų dialogo
ir tarpkultūrinės veiklos skyrius

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Spaudos ir ryšių tarnyba

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

Europos liaudies partija*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Vidaus struktūra Išorės posėdžių organizavimas

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Renginių ir išorės posėdžių skyrius*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Vidaus organizacija

R90 G75 B152
#5A4B98

11

C77 M77 Y1 K0

11

* Šios spalvos su tarnybomis nesusijusios.
Pastaba: Visi senuose grafikos įstatuose naudojami spalvų
pavadinimai ir spalvų vertės nebegalioja ir nebeturėtų būti taikomi.
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Vaizdinė tapatybė
Apipavidalinimas

Antraštė
Paantraštės
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.

Pirminis šriftas – PF Beau Sans Pro – skirtas
antraštėms

Antrinis šriftas – Garamond – skirtas spausdintam
pagrindiniam tekstui

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

Garamond Regular

PF Beau Sans Pro šriftas taikomas daugybei
kalbų, nes apima trejus pagrindinius rašmenis
– lotyniškus, graikiškus ir kirilicą. Šis šriftas
visapusiškai rekomenduojamas pavadinimams.

Kaip bet kurio seno pavyzdžio dizaino atveju, rašmens plotis
apribotas, kad būtų panašus į rašymą ranka – taip sukuriamas
organiškas nepagražintas dizainas. Nors atlikus įskaitomumo
tyrimus vienareikšmiškų įrodymų nepateikta, Garamond
laikomas vienu iš labiausiai įskaitomų ir popieriuje natūraliai
skaitomų serifinių šriftų.

Pirminis šriftas – Source Sans Pro –
skirtas naudoti internete, pagrindiniam
tekstui, paantraštėms

Open Sans Light
Antraštė
Paantraštės
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.

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

Garamond Italic
Garamond Bold

Antrinis šriftas – Trebuchet MS – skirtas
PowerPoint, Word dokumentams ir naujienlaiškiams

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
Šio antrinio šrifto paskirtis – išlaikyti tęstinumą visų rūšių
dokumentuose. Kartais tokiuose dokumentuose, kaip Word
arba PowerPoint, lengviau naudoti saugų šriftą (tokį pat šriftą
matysite visuose kompiuteriuose).
Trebuchet MS šriftas yra susietas su Windows 2000/XP
ir įtrauktas į IE šriftų paketą (jis susietas ir su kitomis MS
prietaikomis), taigi jis gana įprastas Windows 98 sistemose.

Šiuo metu Open Sans šriftas taikomas įvairioms
lotyniškus rašmenis naudojančioms kalboms.
Nepasvirieji šriftai taip pat taikomi moderniajai
ir politoninei graikų kalbai bei išplėstinės kirilicos
simboliams.
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Vaizdinė tapatybė
ELP frakcijos fono modelis

ELP frakcijos fono modelis
ELP frakcijos fono modelis yra vektorinis ir jį galima didinti tiek,
kiek norima. Paprastai jis naudojamas renginiams, ritininiams ir
laikikliniams stendams, pranešėjo stovams, priekinio apšvietimo
transparantams, tinkliniams transparantams, galinio apšvietimo
brezentams ir kt.

Jis visada turėtų būti naudojamas kartu su
baltos spalvos ELP logotipu.

Horizontalus fonas

Vertikalus fonas

Būkite atsargūs naudodami fono modelį: jis niekada
neturėtų būti ištempiamas.
Jei ketinate jį naudoti, nukirpkite išsikišančią dalį.
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Vaizdinė tapatybė
Foniniai vaizdai

Antraštė

Antraštė

Paantraštės

Foninių vaizdų naudojimas leidžia išryškinti temos pavadinimą,
be to, tušti puslapiai užpildomi ir (arba) įgyja tekstūrą. Siekiant
aiškumo ir vientisumo, vaizdas neturėtų paprasčiausiai tapti fonu,
net jei dėl efektų jis taps nebe toks ryškus.

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.

Vaizdas atrodys geriausiai, jei pritaikysite jam spalvą, kaip parodyta
pavyzdyje. Pirmuoju atveju, kad galėtume įskaityti tekstą, didiname
kontrastą – taikome tamsesnę spalvą iš ELP frakcijos spalvų
paletės, vaizdą uždengiame 85 proc. ir naudojame baltos spalvos
šriftą. Antruoju atveju naudojame šviesesnę spalvą ir tamsesnės
spalvos šriftą.

Paantraštės

Kad tekstas būtų lengviau įskaitomas, galite sumažinti paveikslėlio
ryškumą.

Antraštė

Antraštė

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.

Antraštė

Antraštė

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.

Paantraštės

Paantraštės

Paantraštės

Kai teksto daug, naudoti foninių vaizdų nerekomenduojame, nes
tai gali varginti skaitytoją.

Paantraštės
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Vaizdinė tapatybė
Socialinė žiniasklaida

ELP frakcijos viršutinė reklamjuostė socialinės žiniasklaidos tinklalapyje
Informacijos viršutinėje reklamjuostėje niekada neturi būti per daug. Siekite
paprastumo. Sužinokite naujausius savo naudojamos socialinės žiniasklaidos
platformos dydžius ir saugias erdves. Naudokite logotipą arba pridėkite specialų
saitažodį (#hashtag).
ELP frakcijos profilio nuotrauka socialinės žiniasklaidos tinklalapyje
Naudokite simbolio piktogramą ant EPP blue fono.

Naudojimasis socialine žiniasklaida ELP frakcijos pranešimams
Visada naudokite vienos (baltos arba EPP blue) spalvos socialinės žiniasklaidos
piktogramas.

Permatoma erdvė
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Vaizdinė tapatybė
Simbolis internete ir adresyno piktogramos

Permatoma erdvė

Saugi simbolio erdvė:
Piktogramų atveju tarp simbolio ir
rėmelių turėtų būti nedidelė erdvė.
32px

32px ir 16px piktogramų atveju
erdvės neturėtų būti.

16px

64px
128px

Simbolio fono spalva piktogramoms:
Piktogramoms visada turėtų būti naudojamas EPP blue
fonas.
32px

Tai netaikoma 16px adresyno piktogramai:

16px

64px

Kad būtų įžiūrimas, simbolis turėtų būti baltame fone.
128px

Permatoma erdvė

32px

16px

64px
128px
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Vaizdinė tapatybė
Grafinis elementas

Širdies formos logotipas kaip grafinis elementas
Turi būti paisoma išskirtinės logotipo zonos, tačiau, kai
logotipas naudojamas kaip grafinis elementas, taikoma tik
viena taisyklė – nesugadinti logotipo (neištempti, neužrašyti
ant viršaus, neiškreipti perspektyvos) ir jo nesukti, kad jį
visada būtų galima atpažinti.

21

