księga identyfikacji wizualnej

logotyp

Kolorystyka:
PANTONE / CMYK / RGB / HEX
Pantone 299 EC, C:86 M:8 Y:0 K:0 / R:52 G:161 B:223 / #34a1df
Pantone 660 EC, C:91 M:53 Y:0 K:0 / R:52 G:104 B:175 / #3468af
Pantone Blue 072 EC, C:100 M:95 Y:0 K:3 / R:45 G:45 B:128 / #2d2d80

2

logotyp
Pole ochronne
Pole ochronne logotypu stanowi minimum
szerokość oraz wysokość znaku graficznego.
W obrębie tego obszaru nie jest dozwolone
umieszczanie innych logotypów.
Dopuszczalne jest natomiast umieszczanie
grafiki potrzebnej do utworzenia wizualizacji
firmy VGL Group typu linie, pola graficzne,
materiały zdjęciowe. Wszystko to zależy od
specyfikacji danego projektu graficznego.

Dopuszczalne warianty kolorystyczne:
Dopuszczalne są jedynie warianty monochromatyczne wykorzystujące kolory używane w logotypie oraz
czarny jako element materiałów reklamowych tworzonych w skali szarości.

Przykłady błędnego użycia logotypu

3

logotyp
Logotyp + dodatkowy slogan reklamowy
Firma VGL Group posiada opracowany
slogan reklamowy, który występuje wraz
z logotypem.
Dopuszczalne jest użycie sloganu w postaci
przedstawionej obok również w wariancie nie
połączonym z logotypem bezpośrednio.
Nie dopuszczalne jest użycie sloganu
reklamowego w materiale reklamowym,
w przypadku gdy nie jest użyte oddzielnie
logo VGL Group.

4

typografia
logotyp
Główny font
Logotyp + dodatkowy slogan reklamowy
Vector skierowany do góry
symbolizuje ciągły
wzrost i rozwój firmy

symbol Vectora oznacza ruch
i przemieszczanie się obsługiwanych
przez nas ładunków

Century Gothic Regular
Firma VGL Group posiada opracowany
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
12345678910
slogan reklamowy, który występuje wraz
abcdefghijklmnoprstuwxyz
z logotypem.

Century
Gothic
Dopuszczalne
jest Italic
użycie sloganu w postaci
przedstawionej obok również w wariancie
nie
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
12345678910
połączonym z logotypem bezpośrednio.
abcdefghijklmnoprstuwxyz
Nie dopuszczalne jest użycie sloganu

Century
Gothic
Bold reklamowym,
reklamowego
w materiale
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
12345678910
w przypadku gdy nie jest użyte oddzielnie
logo VGL Group.
abcdefghijklmnoprstuwxyz
Century Gothic Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ 12345678910
abcdefghijklmnoprstuwxyz

Dopuszczalne jest użycie pomocniczych fontów podkreślających dodatkowy charakter kreowanych
podział Vectora na trzy części
materiałów
poligraficznych, stron internetowych itp. z wyłączeniem następujących
symbolizujereklamowych,
3 gałęzie transportu:
materiałów:lądowy, morski i lotniczy
- wizytówek
- papierów firmowych
Skrót VGL nawiązuje do pierwotnej
- papeterii e-mailowej
nazwy firmy Vector Global Logistics
- kopert
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