
Logotipo naudojimo taisyklės



Įžanga
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Šiandien prekinis ženklas yra pripažįstamas vertingiausiu įmo-
nės turtu. Toks požiūris būdingas ne tik tarptautinėms įmonėms, 
bet ir daugeliui Lietuvos kompanijų. Ši vertė atsiranda iš unika-
laus prekinio ženklo ir vartotojo ryšio, kuris leidžia įmonei gauti 
santykinai didesnes pajamas nei iš atitinkamo produkto, netu-
rinčio indentifikuojamojo vardo ir vertybėmis pagrįsto emocinio 
ryšio su klientais. Siekiant stiprinti pozicijas tiek vidaus, tiek 
tarptautinėje rinkoje, iškyla būtinybė skirti daugiau dėmesio fir-
mos įvaizdžio puoselėjimui. 

Rinkos ekonomikos sąlygos stiprina nuostatą, jog konkurencinė 
kova vyksta ne tik tarp firmų ar prekių, bet visų pirma, tarp jų 
įvaizdžio, nes kontaktuojant su viena ar kita firma bei jos pro-
duktais vartotojui neišvengiamai susidaro tam tikras vientisas 
vaizdas apie ją. 

Formuojant įvaizdį dalyvauja visos reklamos rūšys bei ryšio su 
visuomene institucijos, tačiau išskirtinį vaidmenį čia vaidina fir-
minis stilius: spalvinių, grafinių, žodinių, poligrafinių, dizaino 
elementų visuma, kuri viena vertus, lemia vizualinį ir prasminį 
prekių ar paslaugų bei informacijos apie jas vientisumą, kita 
vertus, priešpriešina firmą ir jos gaminius su konkurentais bei 
jų produkcija. 

Kadangi firminis įmonės ženklas, logotipas, firminės spalvos, 
kaip ir kiti firminio stiliaus sistemos elementai, atlieka identifi-
kacijos funkciją, jų naudojimas turi būti griežtai reglamentuo-
jamas. Firminis stilius – tai identifikacijos sistema, kurios ele-
mentai turi būti pastovūs ir nekintami; įmonės vardas, firminis 
ženklas, logotipas, firminės spalvos – griežtai apibrėžtos kons-
tantos, kurių naudojimas turi būti griežtai reglamentuojamas. 



logotipo užimamas plotas

logotipo proporcijos ir
atstumai tarp elementų

logotipo saugos zona

logotipo minimalus dydis
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4x

1x

14x

50mm



firminės spalvos

firminiai šriftai

Juoda

CMYK 0 0 0 0

RGB 0 0 0

Tamsiai mėlyna

CMYK 73 28 0 0

RGB 51 151 211

Šviesiai mėlyna

CMYK 44 8 3 0

RGB 136 197 229
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logotipas nespalvotas

logotipas invertuotas
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neleistini logotipo
naudojimo būdai

Draudžiama keisti logotipo proporci-
jas viena kitos atžvilgiu, draudžiama 
keisti logotipo kompoziciją.



logotipo naudojimas
ant vienspalvio fono
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Logotipas gali būti pozicionuojamas 
ant vienspalvio fono, tačiau pastarasis 
neturi riboti logotipo elementų skaito-
mumo.



logotipo naudojimas
ant nuotraukos
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Logotipas gali būti pozicionuojamas 
ant nuotraukos, tačiau pastaroji netu-
ri riboti logotipo skaitomumo.


