
Logotipo naudojimo variantai

Pagrindinis logotipo variantas. 

Švari zona skirta logotipui
Tai zona, kurioje negali būti jokių aktyvių dizaino 
elementų. Šios zonos dydis apie ženklo nurodytą 
dalį yra lygus  „S“ raidės aukščiui.

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

Firminis šriftas
Firminis šriftas naudojamas dokumentacijoje bei 
reklaminėje medžiagoje - Myriad Pro.

Jei nėra galimybės naudoti Myriad Pro (SemiExtended 
Italic) šrifto, jis keičiamas Arial šriftu.

Monochrominis logotipo variantas.

Inversinis logotipo naudojimo variantas

20 mm 
spaudoje

70 px 
elektroniniame formate

Myriad Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ĄČĘĖĮŠŲŪŽĪĀĻÕÄÜÖÜ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ąčęėįšųūžīāļõäüöü 
1234567890 !@#$%^&*()+

Pantone 
485

Pantone 
Process Black 

CMYK 0-100-100-0
RGB 226-0-26 
HEX E2001A

CMYK 0-0-0-100 
RGB 35-31-32 
HEX 231F20

Logotipo spalvos
Etaloninės logotipo spalvos -

Raudona - Pantone 485

Juoda - Pantone Process Black
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Logotipo naudojimo variantai

Pagrindinis logotipo variantas. 

Švari zona skirta logotipui
Tai zona, kurioje negali būti jokių aktyvių dizaino 
elementų. Šios zonos dydis apie ženklo nurodytą 
dalį yra lygus  „S“ raidės aukščiui.1/2

Firminis šriftas
Firminis šriftas naudojamas dokumentacijoje bei 
reklaminėje medžiagoje - Myriad Pro.

Jei nėra galimybės naudoti Myriad Pro (SemiExtended 
Italic) šrifto, jis keičiamas Arial šriftu.

Monochrominis logotipo variantas.

Inversinis logotipo naudojimo variantas

Myriad Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ĄČĘĖĮŠŲŪŽĪĀĻÕÄÜÖÜ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ąčęėįšųūžīāļõäüöü 
1234567890 !@#$%^&*()+

Pantone 
485

Pantone 
Process Black 

CMYK 0-100-100-0
RGB 226-0-26 
HEX E2001A

CMYK 0-0-0-100 
RGB 35-31-32 
HEX 231F20

Logotipo spalvos
Etaloninės logotipo spalvos -

Raudona - Pantone 485

Juoda - Pantone Process Black
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Logotipo naudojimo variantai

Pagrindinis logotipo variantas. 

Švari zona skirta logotipui
Tai zona, kurioje negali būti jokių aktyvių dizaino 
elementų. Šios zonos dydis apie ženklo nurodytą 
dalį yra lygus  „S“ raidės aukščiui.

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

Firminis šriftas
Firminis šriftas naudojamas dokumentacijoje bei 
reklaminėje medžiagoje - Myriad Pro.

Jei nėra galimybės naudoti Myriad Pro (SemiExtended 
Italic) šrifto, jis keičiamas Arial šriftu.

Monochrominis logotipo variantas.

Inversinis logotipo naudojimo variantas

23 mm 
spaudoje

85 px 
elektroniniame formate

Myriad Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ĄČĘĖĮŠŲŪŽĪĀĻÕÄÜÖÜ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ąčęėįšųūžīāļõäüöü 
1234567890 !@#$%^&*()+

Pantone 
485

Pantone 
Process Black 

CMYK 0-100-100-0
RGB 226-0-26 
HEX E2001A

CMYK 0-0-0-100 
RGB 35-31-32 
HEX 231F20

Logotipo spalvos
Etaloninės logotipo spalvos -

Raudona - Pantone 485

Juoda - Pantone Process Black
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Logotipo naudojimo variantai

Pagrindinis logotipo variantas. 

Švari zona skirta logotipui
Tai zona, kurioje negali būti jokių aktyvių dizaino 
elementų. Šios zonos dydis apie ženklo nurodytą 
dalį yra lygus  „S“ raidės aukščiui.

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

Firminis šriftas
Firminis šriftas naudojamas dokumentacijoje bei 
reklaminėje medžiagoje - Myriad Pro.

Jei nėra galimybės naudoti Myriad Pro (SemiExtended 
Italic) šrifto, jis keičiamas Arial šriftu.

Monochrominis logotipo variantas.

Inversinis logotipo naudojimo variantas

25 mm 
spaudoje

90 px 
elektroniniame formate

Myriad Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ĄČĘĖĮŠŲŪŽĪĀĻÕÄÜÖÜ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ąčęėįšųūžīāļõäüöü 
1234567890 !@#$%^&*()+

Pantone 
485

Pantone 
Process Black 

CMYK 0-100-100-0
RGB 226-0-26 
HEX E2001A

CMYK 0-0-0-100 
RGB 35-31-32 
HEX 231F20

Logotipo spalvos
Etaloninės logotipo spalvos -

Raudona - Pantone 485

Juoda - Pantone Process Black
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Logotipo naudojimo variantai

Pagrindinis logotipo variantas. 

Švari zona skirta logotipui
Tai zona, kurioje negali būti jokių aktyvių dizaino 
elementų. Šios zonos dydis apie ženklo nurodytą 
dalį yra lygus  „S“ raidės aukščiui.

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

Firminis šriftas
Firminis šriftas naudojamas dokumentacijoje bei 
reklaminėje medžiagoje - Myriad Pro.

Jei nėra galimybės naudoti Myriad Pro (SemiExtended 
Italic) šrifto, jis keičiamas Arial šriftu.

Monochrominis logotipo variantas.

Inversinis logotipo naudojimo variantas

30 mm 
spaudoje

105 px 
elektroniniame formate

Myriad Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ĄČĘĖĮŠŲŪŽĪĀĻÕÄÜÖÜ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ąčęėįšųūžīāļõäüöü 
1234567890 !@#$%^&*()+

Pantone 
485

Pantone 
Process Black 

CMYK 0-100-100-0
RGB 226-0-26 
HEX E2001A

CMYK 0-0-0-100 
RGB 35-31-32 
HEX 231F20

Logotipo spalvos
Etaloninės logotipo spalvos -

Raudona - Pantone 485

Juoda - Pantone Process Black
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Logotipo galimi naudojimo variantai
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Logotipo negalimi
naudojimo variantai

Negalima deformuoti logotipo.

Logotipo negalima naudoti ant tamsaus, 
kontrastingo, įvairiaspalvio bei margo fono. 
Logotipas turi būti naudojamas taip, kaip parodyta 
pavyzdžiuose (žr. psl. 6)

 

Šaukinys negali būti rašomas viršuje, kairėje ar 
dešinėje logotipo pusėje. Šaukinys turi būti rašomas 
tik apačioje ir nurodytu atstumu nuo logotipo (žr. 
psl. 6, 3 paveikslėlis).

Šalies pavadinimas / trumpinys negali būti rašomas 
viršuje ar kairėje logotipo pusėje. Šalies pavadinimas 
/ trumpinys turi būti rašomas apačioje ar dešinėje ir 
nurodytu atstumu nuo logotipo (žr. psl. 6).
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