
STILIAUS GAIRĖS



Logotipas



Logotipas
Logotipo nespalvoti variantai juodame ir baltame fone



Logotipas
Minimalios erdvės aplink logotipą nustatomos

pagal ,,K“ raidės aukštį, proporcingai didinant/mažinant logotipą.



Minimalus logotipo dydis

Logotipas

45px ekrane ir 15mm spaudoje



Logotipe naudojamos spalvos

Logotipo spalvos

CMYK  99 / 78 / 18 / 4

CMYK 14 / 23 / 100 / 0



Logotipo fonai
Logotipas yra skaidrus ir prisitaiko prie fono. Atsižvelgiant į spalvinį kontrastą

naudojamas spalvotas, juodas arba baltas logotipas



Logotipo fonai
Spalvotam logotipui naudojamas šviesus fonas



Nespalvotiems logotipams pageidautini monochrominiai, ne itin margi fonai.

Logotipo fonai



Ant fotografijos logotipą galima naudoti tik toje vietoje,
kur logotipo ir jo apsaugos zonos fonas yra monochrominis.

Logotipą griežtai draudžiama naudoti ant įvairiaspalvių, margų paviršių

Logotipo fonai



Logotipo šri�as

PF DinText PRO MEDIUM



Naudojama PF DinText šeima

Šri�ai

KTU Studentų atstovybėKTU Studentų atstovybė
KTU Studentų atstovybėKTU Studentų atstovybė
KTU Studentų atstovybėKTU Studentų atstovybė
KTU Studentų atstovybėKTU Studentų atstovybė

KTU Studentų atstovybėKTU Studentų atstovybė

KTU Studentų atstovybėKTU Studentų atstovybė

KTU Studentų atstovybėKTU Studentų atstovybė



Fakultetinių atstovybių spalvoti logotipai

Fakultetinių SA logotipai



Fakultetinių atstovybių nespalvoti logotipai

Fakultetinių SA logotipai



Fakultetinių atstovybių nespalvoti logotipai

Fakultetinių SA logotipai



Derinant KTU, KTU SA ir fakultetinių logotipus turi būti 
palaikoma tokia eiliškumo tvarka, kaip parodyta pavyzdyje.

Fakultetinių SA logotipai



Logotipų derinimas juodame fone

Fakultetinių SA logotipai



Logotipai turi būti vienspalviai

Tarp logotipų privaloma išlaikyti savo erdvę 
ir atstumai turi būti vienodi

Logotipų kvadratai turi būti vienodo dydžio

Logotipų derinimo neteisingi variantai

Fakultetinių SA logotipai



Derinant KTU, KTU SA ir fakultetinių logotipus turi būti 
palaikomos logotipų erdvės

Fakultetinių SA logotipai



Atributika
Atstovybių džemperiuose ant nugaros didelis KTU SA logotipas,

 o priekyje prie širdies fakultetinės atstovybės logotipas.



siekiant, kad KTU SA vizualinis identitetas būtų 
naudojamas nuosekliai ir sistemingai, visi logotipo 
naudojimo atvejai turi būti suderinti su 
KTU SA Ryšių su visuomene koordinatoriumi:
               info@ktusa.lt

naudojant KTU logotipą, maketą būtina suderinti su 
KTU Rinkodaros ir komunikacijos departamentu:

KTU Centriniai Rūmai
K. Donelaičio g. 73, 118A kab.
LT-44248 Kaunas
Tel. (8 37) 300 094
dizainas@ktu.lt

SVARBU: 


