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LOGOTIPAS SPALVOS TIPOGRAFIJA
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KTURMP PREKĖS ŽENKLAS

Šio vadovo tikslas – apibrėžti 
taisykles, kaip tinksliai ir nuosekliai 
naudoti KTURMP prekės ženklą, 
logotipą. 

KTU regioninis mokslo parkas

Logotipas. Originalus logotipo šriftas sukurtas patobulinus Accord šriftą. Šriftinė mažųjų raidžių kompozicija, 
aiškus, modernus šriftas sujungia pavadinimą ir įvairių tonų simbolį į bendrą visumą, sukuriant vientisą, dinamišką 
ženklą. Ši bendra raidžių ir formų visuma sudaro tvirtos, modernios, perspektyvios kompanijos įvaizdį. Vizualinis 
sprendimas, simbolizuojantis kūrybingumą, mokslą, protą susideda iš tarpusavį besijungiančių šešiakampių figūrų. 
Kartu tai ir simbolinis verslo partnerių modulis, vientiso tikslo, bendrumo vizija.   

Logotipe naudojamos 6 spalvos ir jų atspalviai.

KTURMP PREKĖS ŽENKLAS 3.



LOGOTIPAS LOGOTIPO MODULIS

Visiems atstumams grafiniame stiliuje nustatyti yra naudojamas sąlyginis logotipo modulis.
Logotipo modulį sudaro kvadratas, kurio kraštinė yra lygi atstumui nuo „K“ apačios iki simbolio viršutinės linijos.

LOGOTIPAS LOGOTIPO MODULIS 4.KTURMP

centrinė ašis



LOGOTIPAS LOGOTIPO ERDVĖ

LOGOTIPAS LOGOTIPO ERDVĖ 5.

Logotipas yra įdėtas į sąlyginę kvadrato formos erdvę, į kurią draudžiama dėti kitus grafinius objektus.
Kvadrato erdvės ir logotipo santykis yra fiksuotas ir nekintantamas jokiomis aplinkybėmis.
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LOGOTIPAS LOGOTIPO SPALVOS

6.

Logotipo žodinės dalies spalvinė sudėtis CMYK modelyje yra: 
Logotipo simbolio spalvinį kitimą sudaro perėjimas iš pagrindinių spalvų į jų pustonius.

Atvirkštiniame spalviniame variante naudojama tamsiai pilkos spalvos inversija. Simbolis neinvertuojamas.

Vienspalvio (pliko) logotipo spalvinė sudėtis CMYK modelyje yra (C-0, M-0, Y-0, K-70).

Vienspalvio (juodo) logotipo spalvinė sudėtis CMYK modelyje (C-0, M-0, Y-0, K-100).

C-0, M-0, Y-0, K-70.

LOGOTIPAS SPALVOSKTURMP



LOGOTIPAS PAGRINDINĖS SPALVOS

LOGOTIPAS PAGRINDINĖS SPALVOS 7.

Pagrindinės spalvos melyna ir  Taip pat gali būti naudojami šių spalvų procentiniai variantai 
(pustoniai). Rekomenduojama tamsiai mėlyną ir jos pustonius bei baltą ar pilką spalvą naudoti grafiniams
elementams, juoda – reklaminiams tekstams.

raudona, tamsi raudona,

PANTONE 136 C
C-0, M-100, Y-20, K-0
R-255, G-204, B-41

BALTA / WHITE PANTONE 1505 C
C-0, M-60, Y-100, K-0
R-245, G-134, B-52

KTURMP

PANTONE  2758
C-50, M-0, Y-100, K-0
R-143, G-199, B-74

PANTONE  Process Cyan C

R-0, G-170, B-229
C-85, M-10, Y-0, K-0

PANTONE  292 C
C-50, M-15, Y-0, K-0
R-124, G-184, B-228

PANTONE   674
C-20, M-80, Y-0, K-0
R-199, G-94, B-163



LOGOTIPAS PAPILDOMOS SPALVOS

LOGOTIPAS PAPILDOMOS SPALVOS 8.

Rekomenduojama spalvinė gama nuo ryškios raudonos bei jos šltų atspalvių iki juodos, šaltos tamsiai mėlynos spalvų 
paletės. Specifinės paskirties ar gamybos technologijos priemonėms (pvz., spaudos maketuose, brošiūrose, proginėse 
atvirutėse, iškabose ir pan.) gali būti naudojama papildomai pilki pustoniai (sidabras).

KTURMP

C-100, M-80, Y-0, K-50 C-100, M-80, Y-0, K-70 C-0, M-100, Y-100, K-40C-0, M-100, Y-100, K-0



LOGOTIPAS MINIMALUS LOGOTIPO DYDIS

LOGOTIPAS MINIMALUS LOGOTIPO DYDIS 9.

Minimalus logotipo plotis – 35 mm.

Minimalus logotipo simbolio plotis – 10 mm.

35 mm

10 mm
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LOGOTIPAS LOGOTIPO NAUDOJIMAS ANT ĮVAIRIŲ FONŲ

LOGOTIPAS LOGOTIPO NAUDOJIMAS ANT ĮVAIRIŲ FONŲ 10.

Kai fonas yra baltas ar šviesiai pilkšvas ant jo galima dėti pagrindinį logotipą (a).

Kai neleidžia techninės galimybės, ant balto ar šviesaus fono dedamas juodas logotipas arba pilkas (sidabrinis) logotipas (b).

Ant tamsaus fono – baltas logotipo variantas (c) 

Tam tikrais atvejais (pvz., rėmimo projektuose) ant įvairių fonų galima naudoti ir logotipą su rėmeliu (d).
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LOGOTIPAS NETEISINGAS LOGOTIPO NAUDOJIMAS

11.

Draužiama naudoti keturspalvį logotipą be balto kvadrato, kai fonas yra margas.

Draudžiama naudoti kitus logotipo spalvinius derinius, nei numatyta šiame prekės ženklo vadove.

Draudžiama ryškinti ar naudoti logotipo kontūrą.

Logotipas visuomet dedamas horizontaliai. Draudžiama kreipti logotipą vertikaliai, įstrižai ar kita kryptimi.

LOGOTIPAS NETEISINGAS LOGOTIPO NAUDOJIMASKTURMP



ŠRIFTAI PAGRINDINIS IR PAPILDOMAS ŠRIFTAS

KTURMP ŠRIFTAS 

Reklaminėje komunikacijoje naudojami kelių rūšių šriftai:

• Pagrindinėms antraštėms naudojamas „Daxline Pro” šriftas.

• Šio šrifto pagrindu padaromos piktogramos (pvz., rodyklės, simboliai). Naudojamas reklaminiuose maketuose ir kitoje reklaminėje 
komunikacijoje.

• Visiems kitiems šriftams reklaminiuose maketuose ir kitoje reklaminėje komunikacijoje naudojamas „Arial” šriftas.
 
Reklaminiuose maketuose gali būti naudojami pilkos (Pantone Cool Grey 11) ir juodos spalvos šriftai. Juodos spalvos šriftai naudojami 
ten, kur dėl teksto smulkumo gali nukentėti skaitomumas, taip pat tuomet, kai tekstai dedami ant pilkos spalvos fono ar blogos kokybės 
spaudoje.

12.



LOGOTIPAS GRAFINIAI ELEMENTAI, SIMBOLIS 

KTURMP LOGOTIPAS GRAFINIAI ELEMENTAI, SIMBOLIS 

Logotipo grafinis elementas – simbolis – gali būti naudojamas atskirai nuo logotipo tik išimtiniais atvejais,
kai nenorima uždėti logotipo, tačiau siekiama vizualinės sąsajos su prekės ženklu (pvz., spaudos maketuose ar kituose 
firminio stiliaus maketuose organizacijos viduje
naudojamoms priemonėms ar interjerui apipavidalinti ir pan.).

Draudžiama naudoti kitokius skritulių motyvus nei logotipo grafinis elementas, t.y. draudžiama kitaip dėstyti skritulius 
erdvėje, iš jų formuojant įvairius raštus, formas, juosteles ir pan.

13.
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