Ekonomikas un kultūras augstskolas
grafiskā stila lietošanas rokasgrāmata

Logotipa uzbūve
Logotipa zīmi veido grafiskā daļa (Mebiusa lenta) un nosaukuma daļa, kura ietver Ekonomikas un kultūras
augstskolas abreviatūru (eka) un pilno augstskolas nosaukumu.
Proporciju un attālumu pamatā starp logotipa elementiem ir augstskolas nosaukuma burtu augstums
(AUGSTSKOLA), kas tiek uzskatīts par lielumu X.
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X
X

2/3 X
X
2/3 X

Ekonomikas un kultūras augstskolas abreviatūras izmērs pret X ir pieces reizes augstāks - 5xX (pieci reiz ikss).
Savukārt atstarpe starp rindiņām EKONOMIKAS UN KULTŪRAS, AUGSTSKOLAS, kā arī starp tekstuālo daļu un
Mebiusa zīmi ir 2/3X (divas trešdaļas no ikss).
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Logotipa uzbūve
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logotipa leņkis vienā slīpumā ar A burtu
•
alfabēta pirmais burts
•
vārda Augstskola pirmais burts

Mebiusa zīmes proporcija 3:4.

Zīmes minimālā neaizskaramā daļa ir X.

Zīmi nedrīkst nekādā veidā mainīt – to nedrīks nedz sašaurināt, nedz paplašināt.
Palielinot vai samazinot jāņem vērā kopējās logotipa proporcijas.
Zīmei vienmēr jābūt labi salasāmai. To nedrīkst pielietot tā, ka optiski izmainās tās nolasāmība un
atpazīstamība.
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Logotipa melnbaltā versija

Melnbaltā versija izmantojama gadījumos, kad nepastāv iespēja izmantot citas krāsas,
piemēram – melnbaltām veidlapām.
Melnais izmantots 80%.
80% black
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Krāsas

Logotipu ietecams lietot uz gaiša fona.

cmyk 80% black		

pantone 425		

cmyk 60/0/100/0		

pantone 376		

cmyk 70/5/15/0		

pantone 631		

cmyk 60/35/15/0		

pantone 5425		

cmyk 60/0/100/0
pantone 376

black 80%
pantone 425

cmyk 70/5/15/0
pantone 631

cmyk 60/35/15/0
pantone 5425
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Krāsu lietojums

Logotipu jāizvieto uz foniem, uz kuriem to viegli saskatīt un salasīt. Tam jābūt pietiekoši kontrastainam.
Ja šo nosacījumu nav iespējams ievērot - logotips jālieto baltā vai 80% melnā krāsā.

fons black 80%

fons cmyk 60/0/100/0

black 80%
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Nepareizs krāsu lietojums

Logotipu nedrīkst lietot uz foniem, kuri tonāli ir vienādi vai līdzīgi ar logotipa pamatkrāsām.

Slikti nolasās burti. Jālieto burti 80%
melnā.

Pārāk tuvi zaļie fonam un logotipam.

Pārāk tuvs fona un logotipa krāsu
kontrasts.
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Papildus krāsas to pielietojums kopā ar logotipu

Ja nepieciešams izmantot vēl kādu papildkrāsu tai jābūt harmonijā un pietiekošā kontrastā ar logotipa
pamattoņiem.

cmyk 80% black
pantone 425

cmyk 60/0/100/0
pantone 376

cmyk 70/5/15/0
pantone 631

cmyk 60/35/15/0
pantone 5425

Papildus krāsas toņu palete
cmyk 0/0/0/20

cmyk 0/5/25/5

cmyk 15/10/40/0

cmyk 55/70/60/60

cmyk 90/40/30/0

cmyk 40/30/50/0

cmyk 20/10/50/30

cmyk 0/60/100/20
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Fonti

Myriad Pro
(PC un Mac)
(pamatteksti drukātajos
materiālos)
Regular
Bold
Italic

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
aābcčdeēfgģhiījkķlļmnņoprsštuūvzž 1234567890
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

АБВVГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвvгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890
Лорем ипсум
долор сит амет, цонсецтетур адиписицинг елит, сед до еиусмод темпор инцидииунт ут
лаборе ет долоре магна алиуа. Ут еним ад миним вениам, уис ноструд ехерцитатион
улламоцо лаборис ниси ут алиыип ех еа цоммоессе циллум долоре еу фугиат нулла
париатур.

Arial
(pamatteksti elektroniskajos
materiālos)
Regular
Bold
Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZXYW
abcdefghijklmnoprstuvzxyw 123456789
Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

АБВVГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвvгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890
Лорем ипсум
долор сит амет, цонсецтетур адиписицинг елит, сед до еиусмод темпор инцидииунт ут
лаборе ет долоре магна алиуа. Ут еним ад миним вениам, уис ноструд ехерцитатион
улламоцо лаборис ниси ут алиыип ех еа цоммоессе циллум долоре еу фугиат нулла
париатур.
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