Приложение A

Директиви за използване на логата на марките Schmetterling
(с изключение на немскоговорящите страни)
За да гарантира консистентно представяне, нашите лога на марки, посочени тук, могат
да бъдат използвани само в съответствие с долу посочените правила. Молим Ви да
спазвате следните директиви стриктно.

1.

Лого „Schmetterling“

1.1

Вeрсии
На разположение са две версии:
• „Schmetterling“ лого в син цвят

„Schmetterling“ лого в син цвят

• „Schmetterling“ лого в бял цвят
(на син фон).

Kék „Schmetterling“ logó

„Schmetterling“ в бял цвят (на син фон)

1.2

Пропорции
Зададените пропорции, както и разстоянието
от изписването на името на марката до
границите на картината не могат да бъдат
променяни.

1.3

Оптимално разстояние/минимално
разстояние
Нашето лого изисква предпазно пространство.
Затова елементите на оформление и
текстовите елементи не трябва да бъдат
разполагани прекалено близко до него от
всички страни.
Оптималното разстояние отговаря на
разстоянието на буквата „S“ от надписа.
Минималното разстояние отговаря на
разстоянието на точката на буквата i от надписа.

1.4

Минимална големина
Nyomtatott alkalmazások esetén a logó minimális
szélessége 20 mm.
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1.5

Цветове
Нашето лого трябва да бъде
използвано единствено в
правилните цветове.
Отпечатва се в бялo само ако
фонът/носителят не е бял.

1.6

Нива на сивото /
S/W-приложение

Лого в нивата на сивото
Бяло лого в нивата на
сивото

Логото в нивата на сивото (печат за вестници) се
използва само ако то не може да бъде
отпечатано цветно.

1.7

Фон

Нашето лого може да бъде поставяно
само на тук посочените фонове.
Фиг. 1: На бял фон
(синьо лого на Schmetterling)

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 2: На светъл фон
(синьо лого на Schmetterling)
Фиг. 3: На светли, спокойни картинни мотиви
(синьо лого на Schmetterling)
Фиг. 4: На син фон
(бяло лого на Schmetterling)

Фиг. 3

Фиг. 5: На тъмни, спокойни картинни мотиви
(бяло лого на Schmetterling)

Фиг. 4
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2.

Лого „Schmetterling Travel“

2.1

Вeрсии

„Schmetterling Travel“ лого в
синьо

Налични са две версии:
• „Schmetterling Travel“ лого в синьо
• „Schmetterling Travel “ лого в бяло
(на син фон).

2.2

Пропорции (вижте 1.2)

2.3

Оптимално разстояние/минимално
разстояние (вижте 1.3)

2.4

Минимална големина

„Schmetterling Travel“ лого в
бяло (на син фон)

За печатни приложения минималната големина е
широчина на логото от 30 мм.
Лого в нивата на
сивото

.

2.5

Цветове (вижте 1.5)

2.6

Нива на сивото / S/W-приложение
(вижте 1.6)

2.7

Фон (вижте 1.7)

3.

Лого „powered by Schmetterling“

3.1

Версии

Бяло лого в нивата
на сивото

„powered by Schmetterling“
лого в синьо

Налични са две версии:
• „powered by Schmetterling“ лого в синьо
• „powered by Schmetterling“ лого в бяло
(на син фон).

3.2

Пропорции (вижте 1.2)

3.3

Оптимално разстояние/
минимално разстояние (вижте 1.3)

3.4

Минимална големина

„powered by Schmetterling“
лого в бяло (на син фон)

За печатни приложения минималната големина е
широчина от 20 мм.

3.5

Цветове (вижте 1.5)

3.6

Нива на сивото /
S/W-приложение (вижте 1.6)

3.7

Фон (вижте 1.7)

страница 3 от 3

Лого в нивата на сивотo

Бяло лого в
нивата на
сивото
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