
Logotipo naudojimo variantai

Logotipo naudojimas ant balto fono. 

Logotipo spalva
„Tiketa” logotipo spalva - raudona gradientinė.
Spalvos perėjimo schema ir spalvų kodai 
nunurodyti lentelėje.

Švari zona,  
rekomeduotinas dydys
Švarioje zonoje neturėtų būti jokių aktyvių 
dizaino elementų. Šios zonos dydis apie ženklą 
yra lygus  „E“ raidės pločiui.

Rekomenduotinas logotipo plotis A4 formato 
dokumentuose - 30 mm.

Minimalus logotipo dydis
Mažiausias logotipo plotis, kurį galima naudoti 
spaudoje bei elektroniniame formate.

Firminis šriftas
Firminis šriftas naudojamas „Tiketa” 
dokumentacijoje bei reklaminėje medžiagoje - 
Futura Medium, Futura Light.

Jei nėra galimybės naudoti Futura šrifto, jis 
keičiamas Arial šriftu.

Logotipo naudojimas ant įvairiaspalvių fonų. 
Šiuo atveju naudojamas baltas kontūras.

10 mm 
spaudoje

30 pix 
elektroniniame formate

Futura Medium
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CMYK RGB HEX

0-100-100-0 238-37-36 ee2524

0-100-98-0 238-37-36 ee2524

14-100-98-7 202-33-39 ca2127
21-100-100-12 180-35-39 b42327
0-100-100-0 234-29-37 ea1d25



Firminės juostos naudojimas

Logotipas horizontalioje firminėje juostoje 
centruojamas per horizontalią ašį. 

Logotipas vertikalioje firminėje juostoje 
centruojamas per vertikalią ašį. 

Rekomenduojamos firminės 
juostos elementų proporcijos

Logotipo ir firminės juostos proporcija 
nustatoma pagal perforacijos elemento dydį.

Firminės juostos spalva
Firminės juostos spalva:

Pantone 1979 
CMYK  0-100-90-5 
RGB 225-26-44 
HEX E11A2C
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Firminės juostos naudojimo 
pavyzdys

Vertikali juosta kompozicijos viršuje

Vertikali juosta kompozicijos apačioje

Vertikali juosta kompozicijos centre
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Logotipo naudojimas
PANTONE

Logotipo spalva (Pantone)
„Tiketa” logotipo spalva - raudona gradientinė.
Spalvos Pantone perėjimo schema.

Švari zona,  
rekomeduotinas dydys
Švarioje zonoje neturėtų būti jokių aktyvių 
dizaino elementų. Šios zonos dydis apie ženklą 
yra lygus  „E“ raidės pločiui.

Rekomenduotinas logotipo plotis A4 formato 
dokumentuose - 30 mm.

Minimalus logotipo dydis
Mažiausias logotipo plotis, kurį galima naudoti 
spaudoje bei elektroniniame formate.

Firminis šriftas
Firminis šriftas naudojamas „Tiketa” 
dokumentacijoje bei reklaminėje medžiagoje - 
Futura Medium, Futura Light.

Jei nėra galimybės naudoti Futura šrifto, jis 
keičiamas Arial šriftu.

Logotipo naudojimas ant įvairiaspalvių fonų. 
Šiuo atveju naudojamas baltas kontūras.

10 mm 
spaudoje

30 pix 
elektroniniame formate

Futura Medium
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PANTONE

Pantone 1797

Pantone 1797

Pantone 1797 + Pantone Process Black 5%
Pantone 1797 + Pantone Process Black 10%
Pantone 1797


