
Stiliaus
vadovas



Logotipas

Logotipas skirtas pažymėti miesto sukakčiai ir šia proga 
vykstantiems renginiams, kultūrinėms iniciatyvoms. 
Logotipas susideda iš dviejų dalių: abstraktaus trafaretinio 
stačiakampio simbolio, iliustruojančio skaičių 700, bei 
unikalaus šrifto tekstinės dalies. 

Logotipas turėtų būti naudojamas savo originalia forma. 
Jis negali būti iškraipomas ar naudojamas kitaip nei 
nurodyta šiame dokumente. 



Logotipo spalvos

Pagrindinis logotipas

– Mažiausias dydis spaudoje

Šviesiame fone: Tamsiame fone:

Papildomos spalvinės versijos Pagrindinis logotipas Papildomos spalvinės versijos

25 mm



Tipografinė versija

Mažiausias dydis spaudoje

40 mm

Šviesiame fone:

Alternatyvi versija:

Tamsiame fone:

Alternatyvi versija:



Spalvos

Raudona Juoda Balta

C = 10 %
M = 96 %
Y = 91 %
K = 1 %

C = 0 %
M = 0 %
Y = 0 %
K = 100 %

C = 0 %
M = 0 %
Y = 0 %
K = 0 %

R = 215 %
G = 46 %
B = 48 %



Logotipo saugos zona

Naudojant logotipą privaloma laikytis 
saugos zonos. Šios zonos neturėtų kirsti 
jokie kiti grafiniai elementai. Zona 
apskaičiuojama apibrėžiant dviejų logotipo 
S raidžių dydžio plotą aplink logotipo 
kraštus.



Logotipo naudojimas
makete A. B.

Rekomenduojama logotipą naudoti maketo 
kampuose (A) laikantis numatytų saugos 
zonos reikalavimų. Priklausomai nuo 
maketo specifikos, galima didinti logotipo 
atstumą nuo kraštų.

Taip pat logotipas gali būti naudojamas 
vėliavos principu (B), tokiu atveju logotipas 
naudojamas tik viršutiniuose maketo 
kampuose, jo viršų atremiant į maketo 
viršutinę briauną. Atstumas nuo maketo 
kraštų gali keistis atsižvelgiant į maketo 
kontekstą, tačiau negali pažeisti logotipo 
saugos zonos.



Tipografinės logotipo versijos saugos zona

Naudojant tipografinę logotipo versiją, taip 
pat būtina laikytis saugos zonos, kurios 
negali kirsti kiti grafiniai elementai bei 
maketo kraštas. Tipografinėje versijoje zona 
apskaičiuojama naudojant vieną S raidę ir 
pagal jos dydį apvedant perimetrą aplink 
logotipą.



Tipografinės logotipo versijos
naudojimas makete

Tipografinė logotipo versija makete 
naudojama laisvai tol, kol nepažeidžiama 
saugos zonos taisyklė. Šis logotipas gali 
būti naudojamas ir kaip grafinis elementas 
su kita maketo grafika.



Partnerių logotipai

VILNIUS 700 logotipas taip pat gali būti naudojamas 
kartu su partnerių logotipais. Logotipas visada turi būti 
tvarkingai sulygiuotas su partnerių logotipais. Jeigu 
VILNIUS 700 yra pagrindinis renginio ar iniciatyvos 
kuratorius, logotipą rekomenduojama išskirti dydžiu, 
kitus logotipus lygiuojant pagal jį. Partnerių logotipus 
rekomenduojama išlaikyti vienos spalvos. VILNIUS 700 
logotipas taip pat gali būti išskiriamas kotrastuojančia 
spalva, jeigu dydžio skirtumas nėra didelis ir jei išlieka 
matomas maketo grafikos kontekste.



Vilnius: 700
years young

Vilnius: 700
metų jaunas

Vilnius: 700
years young

Vilnius: 700
metų jaunas

Logotipo naudojimas su šūkiu

Logotipas taip pat naudojamas su šūkiu Vilnius: 700 
years young / Vilnius 700 metų jaunas.

Logotipą naudojant su šūkiu, tekstinė jo dalis yra 
pakeičiama šūkiu, kuris rašomas Helvetica Neue 
Medium šriftu.

Jei maketo fonas yra margas ir šriftą įskaityti sunku, 
prie grafinio logotipo elemento gali būti pridedamas 
kontrastuojančios spalvos pratęsimas, ant kurio 
rašomas šūkis. Visais atvejais būtina naudoti tik 
šiame dokumente nurodytas logotipo spalvas.



Šriftai

Teksto šriftas:

Antraščių šriftas:

Helvetica Neue Thin
Helvetica Neue Medium
Helvetica Neue Medium
tracking: 10-45

09.30
Vilnius keičiasi
Trečio lygio antraštė

Helvetica Neue Light

Helvetica Neue Medium

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.

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.



Papildomi grafiniai elementai 

Skaičius 700 taip pat gali būti naudojamas kaip 
papildomas dekoratyvinis grafikos elementas. Toks 
elementas gali būti gaunamas kaip logotipo trafareto 
simbolis, paverstas ant šono, negatyvinė jo versija. Taip 
pat gali būti naudojama ir tekstinės logotipo dalies 700 
versija. Naudojant šiuos elementus kaip grafiką, jie gali 
būti nukertami, naudojami kaip maketo fonas ir pan. 
Saugos zonos taisyklės šiuo atveju laikytis nereikia.



Renginių ženklinimas



Renginių ženklinimas



Renginių ženklinimas



Renginių ženklinimas



Ženklo naudojimas pristatyme



Skaitmeninė erdvė



Išplėstinis ženklo naudojimas



Išplėstinis ženklo naudojimas



Atributikos pavyzdžiai



Atributikos pavyzdžiai



Atributikos pavyzdžiai



Atributikos pavyzdžiai



Atributikos pavyzdžiai



www.700vilnius.lt


