logotipo
panaudojimo
gairės

01. logotipas

Šis logotipas ir jo struktūra įprasmina keletą esminių savybių, komunikuojančių Tauragės rajono speciﬁką.
Logotipo simbolio struktūra formuojama eksperimentuojant su T raidės forma, žaidžiant erdvinėmis
plokštumomis, jų apšvietimu ir T raidę interpretuojant kaip Dekarto koordinačių ašių sistemą Ox, Oy ir Oz.
Šis simbolis pasirinktas ne be reikalo, nes būtent taip sukuriama alegorinė platforma Tauragės progreso
„vertinimui“ visomis kryptimis. O kaip tiesioginį graﬁnį simbolį galima pamatyti ir aiškią jėgainės sparnų
alegoriją, juk šis regionas – pirmaujantis ekologiškos energijos srityje.
Logotipo tipograﬁja pavadinimui kuriama atkartojant T sparnų kryptį, išlaikant geometrinę ženklo struktūrą.

02. saugi zona ir minimalus dydis
15,5 mm

5 mm

Kad logotipas neprarastų savo esminių vizualinių savybių, siūloma laikytis logotipo saugios zonos
nurodymų (pažymėto raidės viduriuko dydžio atstumas aplink graﬁnes logotipo detales), o logotipą
mažinant neviršyti leistino minimalaus dydžio (15,5 mm plotis ir 5 mm aukštis).

03. spalvinės logotipo variacijos
Naudojamas vis kitokiame fone šis logotipas tampa dinaminis – dėl susiliejančių spalvų jo forma kinta, tad
jam galima suteikti reikiamą ﬁrminio stiliaus segmentaciją (prezentacijos, tematinė informacinė medžiaga
internete ir t. t.) pagal temas ar informacijos speciﬁką. Šiuo atveju spalvos atspindi saulę, augaliją ir vandenį.

04. neleistinas logotipo naudojimas

Logotipą siūloma naudoti tik taip, kaip nurodyta šiose logotipo panaudojimo gairėse. Nepatartina naudoti
spalvoto logotipo baltame fone, nes taip jis praranda savo dinamines savybes.
Draudžiama logotipą perdaryti, keisti ženklo ir užrašo proporcijas, keisti apšviestų plokštumų kompoziciją ar T
raidės motyvą pilnai tušuoti viena spalva. Taip pat draudžiama logotipą perdaryti kitomis spalvomis nei
nurodyta firminių spalvų gairėse.
Nepatartina logotipo naudoti ant ypač margų fonų, o spalvoto logotipo versijos ant kitokios spalvos fonų
(naudotini tik firminės mėlynos, žalios ir geltonos spalvos fonai) nei nurodyta firminių spalvų gairėse.

auragė

05. logotipo variacijos

Galimi tik pozityvinis ir negatyvinis nespalvoto logotipo panaudojimai. Ant ypač šviesių ar pastelinių ir,
žinoma, baltų fonų siūloma naudoti pozityvinį juodos spalvos logotipą, o ant juodos, ypač tamsių ar labai
ryškių spalvų naudoti negatyvinį baltos spalvos logotipo variantą.
Vienspalvį logotipą rodyti kitomis spalvomis siūloma tik tais atvejais, kai to reikalauja bendra situacija
(makete ar vizualizacijoje visi esantys logotipai formuojami vienos spalvos).

06. grafinis motyvas

Laiptų motyvas pasirinktas kaip formuojanti grafinė detalė. Ji išgryninama dekonstruojant logotipo grafinį
sprendimą ir taip suformuojant vizualinę alegoriją į Tauragės regiono progresą, tobulėjimą, naujo žingsnio
žengimą, judėjimą pirmyn ir į viršų.
Šis motyvas tinkamas ir dėl to, kad tampa pamatine detale formuojant reikiamus grafinius sprendimus,
ikonografiją ir reikiamą simboliką.
Šiuos motyvus galima formuoti įvairiuose fonuose, pasirenkant reikiamą rakursą (spalvinant reikiamas
plokštumas) ir reikalingą spalvų santykį. Nepatartina spalvinti ištisinės plokštumos, kuri iš karto atskleistų
formą, o ne rodytų jo plokštumomis suformuojamą vizualą.

01. šriftas

Overpass
Siūlomas „Overpass“ šriftas yra modernus, vientisas ir labai estetiškos konstrukcijos šriftas, todėl juo
siūloma kurti visą firminę medžiagą, panaudojant visas šio šrifto grafines savybes.
Rekomenduojame naudoti „light“, „regular“, „semibold“, „bold“ svorius, tačiau esant poreikiui siūloma
nevengti ir kitų svorių, ypač kai reikalingas kontrastingas šriftų dydis.

02. šrifto svoriai

thin extra light light regular semibold bold extra bold heavy
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03. teksto pavyzdys

Tauragė (žem. Tauragie) –
miestas Vakarų Lietuvoje,
Žemaitijoje, Karšuvos žemumoje, kairiajame Jūros
upės krante. Apskrities ir
Tauragės rajono savivaldybė centras, Tauragės
miesto seniūnija, apylinkių
seniūnijos centras.

07. proporcijos ir santykis

Ateitis
mūsų
rankose
A

Antraštės tarpus tarp eilučių
siūloma formuoti kiek
koreguotu „leading“ lygiu šrifto
dydžiui (pvz., šrifto dydis 100
pt, „leading“ – taip pat 100 pt)
arba vizualiai
atitinkančių 3 „i“ raidės taškus.

Čia mes mąstome apie ateitį
kitaip. Rodydami pavyzdį,
o ne komentuodami kitus,
žengdami pirmą žingsnį,
o ne skubėdami paskui.

A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Atstumas tarp
antraštės ir
teksto bloko ar
paantraštės
turėtų atitikti
didžiosios raidės
aukštį (šiuo
atveju 100 pt).

04. antrinis (sisteminis) šriftas

Trebuchet MS
Kaip antrinis šriftas siūlomas „Trebuchet MS“ dėl galimybės jį naudoti dalinamoje medžiagoje (el. paštas,
PPT ir „Keynote“ prezentacijos).
Rekomenduojame naudoti „regular“ ir „bold“ svorius, tačiau vengti „italic“ varianto.

05. antrinio (sisteminio) šrifto svoriai

regular bold
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06. antrinio (sisteminio) šrifto teksto pavyzdys

Tauragė (žem. Tauragie) –
miestas Vakarų Lietuvoje,
Žemaitijoje, Karšuvos žemumoje, kairiajame Jūros
upės krante. Apskrities ir
Tauragės rajono savivaldybė centras, Tauragės
miesto seniūnija, apylinkių seniūnijos centras.

01. spalvos
RGB
45, 148, 185
RGB
2, 0, 0
CMYK
77, 28, 17, 0
CMYK
40, 40, 40, 100
HEX
2D94B9
HEX
020000

Pagrindinės firminio Tauragės ženklo stiliaus
spalvos yra geltona, žalia ir mėlyna, atitinkamai simbolizuojančios skirtingą tematiką,
šiuo atveju – saulę, augaliją ir vandenį. Visos
šios sritys yra labai svarbios Tauragės
regionui – kiekviena jų vienu ar kitu būdu
gali būti energijos šaltinis.
Logotipas, naudojamas vis kitame fone,
tampa dinaminis – jo forma dėl susiliejančių
spalvų kinta, tad jam galima suteikti neretai
reikiamą segmentaciją pagal temas ar
informacijos specifiką.

RGB
164, 211, 145
CMYK
38, 0, 56, 0
HEX
A4D391

RGB
41, 115, 145

RGB
249, 218, 92

CMYK
85, 47, 30, 5

CMYK
3, 11, 76, 0

HEX
297391

HEX
F9DA5C

02. fono ir logotipo santykis

Siūlomas būtent toks logotipo variantas, raides
formuojant mėlyna spalva dėl aiškaus kontrasto
tarp fono ir tipografijos. Vizualiai susiformuojantis ženklo motyvas matomas kairėje.

Siūlomas būtent toks logotipo variantas, raides
formuojant geltona spalva dėl aiškaus kontrasto
tarp fono ir tipografijos. Vizualiai susiformuojantis ženklo motyvas matomas kairėje.

Siūlomas būtent toks logotipo variantas, raides
formuojant mėlyna spalva dėl aiškaus kontrasto
tarp fono ir tipografijos. Vizualiai susiformuojantis ženklo motyvas matomas kairėje.

Tamsiuose fonuose naudojamas negatyvinis
(baltas) logotipas. Dėl savo dinamiškos
vizualinės išraiškos pasirinkta statinė ir
nesikeičianti ženklo kompozicija.

Šviesiuose fonuose naudojamas pozityvinis
(juodas) logotipas. Dėl savo dinamiškos
vizualinės išraiškos pasirinkta statinė ir
nesikeičianti ženklo kompozicija.

