VIZUALINIO
IDENTITETO GIDAS
Atnaujinta 2022 08 08

Vizualinio identiteto gidas

Logotipo naudojimas > Įvadas

ĮVADAS
Ignalinos atominė elektrinė, turėjusi galingiausius pasaulyje branduolinius reaktorius,
šiandien užtikrintai žengia naujosios vizijos link – tapti pripažinta branduolinės energetikos
objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyvių atliekų tvarkymo eksperte.
Komunikacijoje IAE naudojama simbolika yra atpažįstama, tačiau daugėjant komunikacijos
formų bei susiduriant su vis daugiau skirtingų tikslinių auditorijų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje,
tampa kiek sudėtingesnė.
Tai reiškia, kad norint išlaikyti bei sustiprinti atpažįstamumą, komunikacija turi tapti aiški,
nuosekli ir svarbiausia – vientisa.
Įmonės vizualinis identitetas yra išraiška to, kokie esame, kam atstovaujame ir kokiais siekiame
tapti. Jo tikslas – formuoti aiškų, unikalią patirtį išmontavimo projekte kaupiančios atominės
įvaizdį.
Stiprinant IAE ženklo atpažįstamumą, šis vizualinio identiteto gidas įvardina pagrindines IAE
spalvas, šriftus, ikonas ir kitas priemones, nustato jų naudojimo principus.
Pagrindine IAE charakterizuojančia spalva pasirinkta mėlyna, kuriai priskiriama daugybė
teigiamų sąvybių: spalva siejama su profesionalumu, skatinančiu pasitikėjimą bei saugumą. Be to,
ši spalva jau ne vieną dešimtmetį yra atpažįstama kaip IAE identiteto spalva.
Kartu su ja naudojama balta ir juoda spalvos, kurios komunikacijoje suteikia stabilumo ir
profesionalumo pojūtį.
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Logotipas > Misija. Vizija. Vertybės

MISIJA

VERTYBĖS

Saugiai ir efektyviai įgyvendinti unikalų
projektą – Ignalinos atominės elektrinės su
dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais
eksploatavimo nutraukimą bei saugiai
tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant,
kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.

Saugos kultūra
Įmonė ypatingą dėmesį skiria savo darbuotojų kvaliﬁkacijai ir įsitraukimui, kuriems esant IAE
saugos užtikrinimas yra prioritetinis tikslas ir vidinis poreikis, išugdantis atsakomybės suvokimą ir
savikontrolę atliekant įtaką saugai turinčius darbus.

VIZIJA
Tapti pripažinta branduolinės energetikos
objektų eksploatavimo nutraukimo ir
radioaktyvių atliekų tvarkymo eksperte.

Veiklos skaidrumas
Įmonė diegia ir palaiko vidaus kokybės kontrolės tvarką, stiprina viešųjų pirkimų tvarkos laikymosi
priežiūrą, skelbia išsamią ir teisingą informaciją apie veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatyta tvarka.
Efektyvumas
Įmonė atsakingai elgiasi su nuosavomis ir gautomis lėšomis, nuolatos siekia kaštų mažinimo ir
ieško naujų veiklos efektyvinimo būdų.
Profesionalumas
Įmonė siekia pritraukti ir išlaikyti aukštos kvaliﬁkacijos personalą, kuris savo sukauptomis žiniomis ir
įgyta patirtimi prisideda prie aukštų įmonės rezultatų, o bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi
kuria teigiamą darbo atmosferą.
Socialinė atsakomybė
Įmonė vykdydama savo veiklą numato galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei
aplinkai, aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge su darbuotojais bei atsižvelgia į suinteresuotų šalių
pareikštas pozicijas bei visuomenės lūkesčius.
PIRMOJI ATOMINĖ ELEKTRINĖ, KURI VYKDO NEDELSTINO IŠMONTAVIMO PROJEKTĄ
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Logotipas > Ženklo reikšmė

ŽENKLO REIKŠMĖ
Logotipas susideda iš simbolio ir pavadinimo.
Simboliai "I", "A" ir "E" simbolizuoja vientisumą ir
tvirtumą, kur I reiškia - Ignalinos, A - atominė, E elektrinė.
Šalia esantis pavadinimas „IGNALINOS ATOMINĖ
ELEKTRINĖ“ suteikia papildomą atpažįstamumą.
Ši graﬁnė kompozicija visiškai atlieka savo funkciją, o
dėl paprastos struktūros negali būti klaidingai
sutapatinta su kitų prekių ar ūkinės veiklos rūšių
ženklais.
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Logotipas > Pagrindinis logotipas

PAGRINDINIS LOGOTIPAS
Pagrindinis logotipas naudojamas mažesnėse
rinkodaros ir komunikacijose priemonėse. Tolimesnės
gairės padės naudoti logotipą nuosekliai, be klaidų.
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Logotipas > Logotipas su pavadinimu

LOGOTIPAS SU PAVADINIMU
Logotipas su pavadinimu „IGNALINOS ATOMINĖ
ELEKTRINĖ“ naudojamas vidinėje ir išorinėje
komunikacijoje tais atvejais, kai reikia padidinti
logotipo atpažįstamumą.
Logotipas su pavadinimu naudojamas vidutinio
dydžio spaudos formatuose siekiant užtikrinti
tinkamą logotipo skaitomumą.
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Logotipas > Logotipas su šūkiu

LOGOTIPAS SU ŠŪKIU
Logotipas su pavadinimu „IGNALINOS ATOMINĖ
ELEKTRINĖ“ ir šūkiu „IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN.
ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS“ naudojamas vidinėje ir
išorinėje komunikacijoje tais atvejais, kai reikia
papildomai padidinti logotipo atpažistamumą.
Logotipas su pavadinimu ir šūkiu naudojamas
didesniuose spaudos formatuose siekiant užtikrinti
tinkamą logotipo skaitomumą.
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Logotipas > Logotipas anglų kalba

LOGOTIPAS
ANGLŲ KALBA
Logotipas anglų kalba skirtas dokumentacijai
anglų kalba ir komunikacijai užsienio rinkose.
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Logotipas > Logotipas anglų kalba su šūkiu

LOGOTIPAS
ANGLŲ KALBA SU ŠŪKIU
Logotipas anglų kalba kartu su šūkiu
„RESPONSIBILITY TODAY. CHALLENGES FOR AGES“
naudojamas komunikacijoje tais atvejais, kai reikia
papildomai padidinti logotipo atpažįstamumą
užsienio rinkose.
Logotipas su pavadinimu ir šūkiu naudojamas
didesniuose spaudos formatuose siekiant užtikrinti
tinkamą logotipo skaitomumą.
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Logotipas > Logotipo pozityvai

LOGOTIPO POZITYVAI
Tai pagrindinės logotipų versijos. Šios logotipų versijos
naudojamos ant baltų ir šviesių fonų.
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Logotipas > Logotipo negatyvai

LOGOTIPO NEGATYVAI
Tai antrinės logotipų versijos, skirtos naudoti ant
tamsių fonų. Taip pat išskirtiniais atvejais, kai logotipai
negali būti spalvoti.
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Logotipas > Saugos zona

SAUGOS ZONA
Norint užtikrinti logotipo skaitomumą ir tinkamą
matomumą, rekomenduojame aplink logotipą palikti
daugiau tuščios erdvės. Nedėkite jokių graﬁnių
elementų aplink logotipą saugos zonos ribose.
Saugos zonos plotis - tai simbolio „E“ atskiros „-“ dalies
plotis.
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Logotipas > Minimalus dydis

13 mm / 30 px

35 mm / 150 px

40 mm / 170 px

MINIMALUS DYDIS
Kad logotipas būtų lengvai skaitomas,
rekomenduojame laikytis minimalaus dydžio taisyklės.

50 mm / 250 px

60 mm / 270 px

Spaudoje pagrindinio logotipo plotis negali būti
mažesnis nei 13 mm.
Skaitmeninėje erdvėje pagrindinio logotipo plotis
negali būti mažesnis nei 30 px.
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Logotipas > Logotipo variantai

LOGOTIPO VARIANTAI
Naudojame mėlynos, juodos ir baltos spalvos
logitpus.
Kai nėra galimybės naudoti mėlynos spalvos
logotipo, priklausomai nuo fono, naudojame
baltos arba juodos spalvos logotipo versijas
SVARBU!
Išlaikyti logotipo proporcijas.
Užtikrinti lengvą skaitomumą ant skirtingų fonų.
Naudoti tik su identiteto spalvomis.
Atsižvelgti į logotipo apsauginę zoną.
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Logotipas > Neteisingas naudojimas

NETEISINGAS
NAUDOJIMAS

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Negalima keisti logotipo spalvos
2. Negalima naudoti nepilno logotipo
3. Negalima keisti logotipo pavadinimo spalvos
4. Negalima keisti logotipo šriftų
5. Negalima keisti logotipo struktūros
6. Negalima keisti logotipo proporcijų
7. Negalima keisti logotipo išdėstymo
8. Negalima nepaisyti saugos zonos
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SPALVOS
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Spalvos > Spalvų kodai

Pirminė spalva

Pagalbinės spalvos

Mėlyna

SPALVŲ KODAI
Mėlyna yra pirminė ir pagrindinė spalva.
Spaudos ir soc. medijos maketuose, kaip pagalbinė
antrinė spalva naudojama juoda ir įvairūs jos atspalviai
(pilka spalva).
Šios spalvos yra neatsiejama identiteto dalis,
sujungianti logotipą, tipograﬁją ir priemones į bendrą
identiteto sistemą.

#009CDD
RGB 00, 156, 221
CMYK 100, 0, 0, 0
PANTONE Cyan C

Antrinė spalva

Pagalbinės spalvos

Juoda
#000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
PANTONE BLACK 6

SVARBU!
Prieš naudojant šias spalvas įsitikinkite, kad turite
tinkamus spalvų kodus.
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Logotipas > Spalvų naudojimas

SPALVŲ NAUDOJIMAS
Mėlyna naudojama kaip pagrindinė spalva - pabrėžti
elementams, svarbiai informacijai, perteikti graﬁkus,
kitas vietas, kur reikalingas dėmesys.
Antrinė juoda, pilka spalva naudojama kaip pagalbinė
fonams ir tekstams.
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TIPOGRAFIJA
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Tipograﬁja > Pagrindinis šriftas

DIDELĖ ANTRAŠTĖ
RAŠOMA MONTSERRAT
BOLD ŠRIFTU
Mažesnė antraštė rašoma
Montserrat Medium šriftu

Didelės antraštės
dydis X + 22 pt

Mažesnės antraštės
dydis X + 12 pt

PAGRINDINIS ŠRIFTAS
Identitetui naudojami šriftai:
- Montserrat Bold
- Montserrat Medium
- Montserrat Regular
- Montserrat Light
Esant poreikiui naudojami šriftai gali būti
pasvirieji (Italic).

Tekstas rašomas Montserrat Regular šriftu. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.*

Teksto šrifto dydis X pt

Tekstas rašomas Montserrat Light šriftu. Dolore feugiat facilisis.*

Teksto šrifto dydis X pt

„Montserrat“ yra švarus, modernus, aiškus.
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Tipograﬁja > Alternatyvūs šriftas

DIDELĖ ANTRAŠTĖ
RAŠOMA VERDANA PRO
BOLD ŠRIFTU
Mažesnė antraštė rašoma
Verdana Pro SemiBold šriftu

Didelės antraštės
dydis X + 22 pt

Mažesnės antraštės
dydis X + 12 pt

ALTERNATYVŪS ŠRIFTAS
Kai nėra galimybės naudoti pagrindinį šriftą,
naudojamas alternatyvus šriftas:
- Verdana Pro Bold
- Verdana Pro Semibold
- Verdana Pro Regular
- Verdana Pro Light

Tekstas rašomas Verdana Pro Regular šriftu. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.*

Teksto šrifto dydis X pt

Tekstas rašomas Verdana Pro Light šriftu. Dolore feugiat facilisis.*

Teksto šrifto dydis X pt
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Tipograﬁja > Tarpai

DIDELĖ ANTRAŠTĖ
RAŠOMA MONTSERRAT
BOLD ŠRIFTU
Mažesnė antraštė rašoma
Montserrat Medium šriftu

TARPAI
Tarpai tarp eilučių
Tarpai tarp didelės antraštės +10 pt

Pavyzdys: jei šrifto dydis yra 22 pt, tai
atstumai tarp eilučių bus 32 pt

Tekstas rašomas Montserrat Regular šriftu. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.*
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SIMBOLIAI
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Vizualinis identitetas > Simboliai

SIMBOLIAI
Kaip papildomas simbolis vizualikoje naudojamas
trikampis ir linija. Įvairiai (pagal poreikį) naudojant
šiuos elementus kartu su pagrindinėmis spalvomis,
gaunamas išskirtinis vizualinis identitetas.
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Priemonės > Vizitinė kortelė

IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN. ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS

Vardas Pavardė
Skyriaus specialistas

Elektrinės g. 12/1
Drūkšinių k. 31152
Visagino sav.

+370 000 00000
+370 000 00000
info@iae.lt

Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
ﬁnansuojama Europos Sąjungos
MSCB-113

ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC

VIZITINĖ KORTELĖ
Pirmas variantas - dvipusis:
Formatas: 90x50 mm
Popierius: Serixo (Antalis), nekreidinis, baltas, 300 g
Gamyba: Spalvingumas 4+4
Antras variantas - vienpusis:
Formatas: 90x50 mm
Popierius: Serixo (Antalis), nekreidinis, baltas, 300 g
Gamyba: Spalvingumas 4+0

Vardas Pavardė
Skyriaus specialistas

Elektrinės g. 12/1
Drūkšinių k. 31152
Visagino sav.
Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
ﬁnansuojama Europos Sąjungos

+370 000 00000
+370 000 00000
info@iae.lt

MSCB-113

ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC
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KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS
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Priemonės > Blankas

28,5 mm

20 mm

13,5 mm

20 mm

BLANKAS
Formatas: A4
Popierius: Serixo (Antalis), nekreidinis, 90 g
Spalvingumas: 4+0

Direktorius

Elektrinės g. 12/1

Valstybės įmonė

Telefonas +370 386 28985

Drūkšinių k. 31152

Ignalinos atominė elektrinė

Faksas +370 386 24396

Visagino sav.

Kodas 255450080

El. paštas iae@iae.lt

Lietuva

PVM mokėtojo kodas LT 554500811

www.iae.lt

Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
ﬁnansuojama Europos Sąjungos
MSCB-113

ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC

37 mm

Šriftas dokumentų spausdinimui:
Montsserat regular
Tekstas: 10 pt
Kėlimo tarpas: 14 pt

20 mm

Elektrinės g. 12/1

Valstybės įmonė

Telefonas +370 386 28985

Drūkšinių k. 31152

Ignalinos atominė elektrinė

Faksas +370 386 24396

Visagino sav.

Kodas 255450080

El. paštas iae@iae.lt

Lietuva

PVM mokėtojo kodas LT 554500811

www.iae.lt

Vardas Pavarde

Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
ﬁnansuojama Europos Sąjungos
MSCB-113

ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC

20 mm
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Priemonės > Pranešimas žiniasklaidai

Ignalinos atominė elektrinė
Pranešimas žiniasklaidai
2020 10 10

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
Maketas A4 formato paruoštas kaip darbinis DOCX failas.
Komunikacijos su Lietuvos ir užsienio visuomene, pvz.
pranešimo žiniasklaidai formoje naudojamas logotipas su
pavadinimu ir šūkiu, bei graﬁnis elementas - mėlyna linija.

Direktorius:

Valstybės įmonė

Telefonas +370 386 28985

Ignalinos atominė elektrinė

Faksas +370 386 24396

Visagino sav.

Kodas 255450080

El. paštas iae@iae.lt

Lietuva

PVM mokėtojo kodas LT 554500811

www.iae.lt

Elektrinės g. 12/1
Drūkšinių k. 31152

Vardas Pavarde

Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
ﬁnansuojama Europos Sąjungos
MSCB-113

ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC
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Priemonės > Naujienlaiškis

IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN.
ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS

MSCB-113

ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC

Naujienlaškio
baneris
su logotipu

Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
ﬁnansuojama Europos Sąjungos

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry
What is Lorem Ipsum?

NAUJIENLAIŠKIS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only ﬁve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It
was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Informacinė
dalis

Naujienlaiškio šablonui naudojamas alternatyvus
standartinis Helvetica šriftas. Taip apsisaugojama nuo
ﬁrminio šrifto neatvaizdavimo gavėjų pašto dėžutėse.

Lorem Ipsum

Elektrinės g. 12/1
Drūkšinių k. 31152
Visagino sav.

Valstybės įmonė
Ignalinos atominė elektrinė
Kodas 255450080

Telefonas +370 386 28985
Faksas +370 386 24396
El. paštas iae@iae.lt

Jūs gavote šį laišką, nes tinklalapyje iae.lt registravotės gauti naujienas el. paštu.
Norėdami atsisakyti iae.lt naujienų, spauskite čia:
Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas

Naujienlaškio
apatinė dalis
su kontaktais
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Priemonės > Video medžiaga

50 px

min. 250 px

50 px

VIDEO MEDŽIAGA
Dydžiai
Logotipas turi būti visiškai aiškus ir įskaitomas.
Minimalusis logotipo dydis video medžiagoje 250 px, po 50 px
atstumais nuo kairiojo krašto.
Spalvotas logotipas
Šviesiame fone naudoti mėlyną logotipą su mėlyna ir juoda
spalva.
Vienspalvis logotipas
Jei dėl fono spalvos spalvoto logotipo beveik nesimato,
turėtumėte naudoti vienspalvį logotipą.
Juodos spalvos logotipas skirtas naudoti šviesių atspalvių
spalvotuose vaizduose.
Baltos spalvos logotipas skirtas naudoti tamsių atspalvių
spalvotuose vaizduose.
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Priemonės > Power Point prezentacijos skaidrės

02 PAVADINIMAS

IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN.
ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS

What is
Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum is simply
dummy text of the printing
and typesetting industry.

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolores
lorem ipsum dolores

MSCB-113
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POWER POINT
PREZENTACIJOS SKAIDRĖS
Tai yra rekomenduojamas prezentacijos šablonas.

ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC

Lorem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and
scrambled it to make a type specimen book.

Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be
distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is
that it has a more-or-less normal distribution of letters,
as opposed to using 'Content here, content here',
making it look like readable English. Many desktop
publishing packages and web page editors now use
Lorem Ipsum as their default model text, and a search
for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in
their infancy. Various versions have evolved over the
Where does it come from?
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply
random text. It has roots in a piece of classical Latin
literature from 45 BC, making it over 2000 years old.
Richard McClintock, a Latin professor at HampdenSydney College in

Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
ﬁnansuojama Europos Sąjungos

02 PAVADINIMAS

03 PAVADINIMAS

What is
Lorem Ipsum?

What is
Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing and typesetting
industry.

Lorem Ipsum is simply dummy
text of the printing and typesetting
industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an unknown
printer took a galley of type and scrambled it to
make a type specimen book.

Lorem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when an unknown
printer took a galley of type and scrambled it to
make a type specimen book.

Darbui skirtus failus rasite bendrame identiteto pakete.

What is Lorem Ipsum?

Elektrinės g. 12/1

Valstybės įmonė

Telefonas +370 386 28985

Drūkšinių k. 31152

Ignalinos atominė elektrinė

Faksas +370 386 24396

Visagino sav. Lietuva

www.iae.lt

El. paštas iae@iae.lt

Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer
took a galley of type and scrambled it to make
a type specimen book.
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Priemonės > Socialinės medijos

IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN.
ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS
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SOCIALINĖS MEDIJOS
Socialinėse medijose galimos įvairios variacijos,
priklausomai nuo turinio tipo. Čia pateikiami keli
pavyzdžiai, kaip galėtų būti naudojami vizualai.
Svarbiausi sudedamieji elementai - ﬁrminis šriftas,
mėlyna spalva, spalvų blokai, trikampiai ir nuotraukos.

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolores
lorem ipsum dolores

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolores
lorem ipsum dolores

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolores
lorem ipsum dolores

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolores
lorem ipsum dolores
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Priemonės > Plakatas

Logotipas

Antraštė
31

31

Erdvė
nuotraukai

PLAKATO ŠABLONAS
Sukurtas paprastas ir patogus plakato šablonas, kurį
lengvai galima pritaikyti pagal savo reikmes.
Šabloną pritaikius konkrečiai teminei sričiai, galima
keisti ne tik nuotrauką, foną ir šriftų spalvas, bet ir
jų dydžius.

MISIJA

VERTYBĖS

MISIJA

VERTYBĖS

Pirminė info

VIZIJA

VIZIJA

Ignalinos AE eksploatacijos
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Priemonės > Leidiniai

180 mm

LEIDINIAI
Nors logotipo komponavimas skirtinguose
formatuose priklauso nuo konkrečios priemonės
paskirties, pateikiame rekomendacinio pobūdžio
logotipo dydžius skirtinguose formatuose.

120 mm

90 mm

60 mm

42 mm

35 mm
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Priemonės > Suvenyrai

SUVENYRAI
Kaip pagrindinė spalva suvenyruose naudojama
mėlyna ir balta. Tose vietose, kur pageidaujama
papildoma graﬁka, galima įkomponuoti papildomus
simbolius, tokius kaip linija arba trikampis.
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