
Grafiskā identitāte



Ievads
SIA "ARFILINE" sniedz pilna servisa un augstākās kvalitātes loģistikas un
pārvadāšanas pakalpojumus, mūsu identitāte iegūst arvien lielāku lomu. Tā
padara mūs atšķirīgus no pārējiem, simbolizējot mūsu atdevi
darbam/pakalpojumiem, izsakot mūsu individualitāti un stāvokli, ko vēlamies
sasniegt.

Mūsu izaicinājums ir prasme izmantot savu identitāti — aizsargāt un
respektēt tās vērtības, atbilstoši piemērot un izmantot to, kā pārdomātu
reklāmas un mārketinga pasākumu rīku, tāpēc lai Rokasgrāmata pildītu savas
funkcijas, tā jālieto konsekventi un rūpīgi..

Šajā Rokasgrāmatā ir aprakstīti noteikumi, kuru ievērošana ļaus pilnībā
izmantot SIA "ARFILINE" korporatīvā stila elementus – organizācijas
Nosaukumu, Grafisko zīmi, Krāsas. Standartā izstrādātie nosacījumi palīdzēs
organizēt iepriekš minēto elementu lietošanu dažāda veida informācijas
materiālos, medijos un dokumentācijā, tādējādi veidojot vizuālo
atpazīstamību un tēla noturību.

Prasmīga identitātes izmantošana ir ilglaicīgas stratēģijas sastāvdaļa, kuras
mērķis ir pilnveidot un aizsargāt mūsu stiprās puses, sadarbības partneru un
klientu intereses un vērtības.

Tāpēc aicinām to izmantot un pielietot ar tai pienākošos cieņu un
profesionalitāti. Rokasgrāmatā ietvertie Grafiskās zīmes lietošanas
pamatnosacījumi ir rekomendējoši, tie neliedz radoši izpausties noteikumu
lietotājiem, tomēr jebkāda ARFILINE Grafiskās zīmes lietošana jāsaskaņo
ar organizācijas darbiniekiem.
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Pamatnoteikumi



ARFILINE Grafiskā zīme
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Grafiskās zīmes proporcijas
Lai garantētu netraucētu Grafiskās zīmes nolasāmību, izveidots
Grafiskās zīmes laukums, kas norāda minimālo attālumu, kādā
novietojama Grafiskā zīme un tai līdzās esošie elementi – citas
grafiskās zīmes, attēli, teksti utt. Novietojuma laukums nosaka
minimālo attālumu no Grafiskās zīmes līdz citiem elementiem.

Grafiskās zīmes laukums
Par pamatu ņemot Grafiskās zīmes «ARFILINE» augstumu, iegūts
Modulis 1.

Grafiskās zīmes kopējā laukuma attiecības ir 1 pret 4,5 (augstums
pret platumu). Izkārtojuma laukums palielināms proporcionāli un to
nedrīkst deformēt – saspiest vai izstiept. Šajā laukumā nedrīkst
atrasties citi vizuālā materiāla grafiskie elementi – teksts, citas
Grafiskās zīmes utt. Grafiskās zīmes laukums atvieglo zīmes
lietošanu dokumentācijā un dažādos medijos.

Minimālās atkāpes visapkārt Grafiskajai zīmei ir vienādas ar bultas
augstuma pusi. Attiecīgi – augšējā, apakšējā, labā un kreisā atkāpe
atbilst bultas pusei. Kopējais šāda izkārtojuma laukums palielināms
proporcionāli un to nedrīkst deformēt – saspiest vai izstiept.
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Grafiskās zīmes korporatīvās krāsas
Ir svarīgi ARFILINE Grafisko zīmi lietot pareizajās – ARFILINE korporatīvajam
stilam atbilstošajās - krāsās. Pareiza Grafiskās zīmes krāsu lietošana ir tikpat
nozīmīga, kā jebkura cita ARFILINE Grafiskās zīmes veidojoša elementa
pareiza lietošana.

Pareiza ARFILINE Grafiskās zīmes krāsu lietošana tieši veicina ARFILINE
zīmola nostiprināšanu cilvēku apziņā. Ja krāsaina Grafiskās zīmes lietošana
nav iespējama, to drīkst lietot melnbaltu, monohromu vai reversā.

Tumšsarkanā krāsa atbilst Pantone 187. Četrkrāsu (CMYK) poligrāfijas
darbos tumšsarkanā krāsa tiek aizstāta ar CMYK ekvivalentu (C0 M100 Y79
K26). Atbilstoši iespējām vienmēr jālieto šis krāsas tonis pēc PMS [spot
color].

Oranžā krāsa atbilst Pantone 151. Četrkrāsu (CMYK) poligrāfijas darbos
oranžā krāsa tiek aizstāta ar CMYK ekvivalentu (C0 M48 Y95 K0). Atbilstoši
iespējām vienmēr jālieto šis krāsas tonis pēc PMS [spot color].

Izvēlētais krāsu salikums (tumšsarkans un oranžš) ir klasisks un tradicionāls.
Tumši sarkanā krāsa vēsta par uzņēmuma profesionalitāti un autoritāti. Tā
pasvītro uzņēmuma darbinieku kompetenci un sniedzamo pakalpojumu
augsto kvalitāti. Oranžā krāsa simbolizē uzņēmuma un tā klientu savstarpējo
uzticēšanos, lietišķumu, ir psiholoģiski nomierinoša, līdzsvarojoša, uzticību
rosinoša.
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Grafiskās zīmes lietošana uz fotogrāfijām
Uz kontrastainas fotogrāfijas ARFILINE Grafisko zīmi lieto baltā krāsā.. Uz
gaišas krāsas fotogrāfijām ARFILINE Grafiskās zīmes burti irPantone 187
krāsā un sudrabpelēkā krāsā.
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Korporatīvā burtu garnitūra
Burtu garnitūras izvēle ir viena no korporatīvās vizuālās identitātes
pamatsastāvdaļām. Pareizi izveidota un konsekventi lietota burtu garnitūra
palīdz aktīvi uzturēt ARFILINE korporatīvo identitāti iespieddarbos, reklāmā,
lietišķajā sarakstē.

ARFILINE Grafiskās zīmes burtu garnitūra ir Magistral.

Lai visus materiālus veidotu vienotā stilā, konsekventi jāizmanto ARFILINE
Korporatīvie burti. Korporatīvās identitātes lietišķās sarakstes ietvaros
lietojamas divas butru garnitūras - NewsGothic un NewsGothCondensed.
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Dokumentācija
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Saņēmēja informācija izvietota šeit

Dokumenta informācija izvietota šeit

ARFILINE informācija izvietota šeit

Artis Bierands
direktors

Kurzemes prosp. 23 - kab. 3.6
Rīga LV-1067, Latvija
tālr. +371 67403900
mob. tālr. +371 27867867
fakss +371 67403911
e-pasts artis@arfiline.lv
web www.arfiline.lv

Kurzemes prosp. 23, kab. 3.6
Rīga LV-1067, Latvija

Lietvedība
Zaļā līnija Pantone 187

Pelēkā līnija Pantone 151

Zaļais teksts Pantone 187

Pelēkais teksts Pantone 151

pasta adrese
Kurzemes prosp. 23 - kab. 3.6
Rīga LV-1067, Latvija

juridiskÇ adrese
DÇrzaug∫u iela 1-613
R¥ga LV-1012, Latvija

tālr. +371 67403900
mob. tālr. +371 27867867
fakss +371 7403911
e-pasts artis@arfiline.lv
web www.arfiline.lv

ReÆ. Nr. 40003894310,
AS Hansabanka
konta Nr. LV92HABA0551015802959
Nr. LV92HABA0551015802959
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Vizītkarte
Formāts 90x50 mm.

Tumšsarkanā līnija Pantone 187

Oranžā līnija Pantone 151

Tumšsarkanais teksts Pantone 187

Filips Zīle
Direktors

Kurzemes prosp. 23, kab. 3.6
Rīga LV-1067, Latvija
tālr.: +371 67403900
mob. tālr:. +371 27867867
fakss: +371 67403911
e-pasts: artis@arfiline.lv
www.arfiline.lv

Artis Bierands
Direktors

Kurzemes prosp. 23, kab. 3.6
Rīga LV-1067, Latvija
tālr.: +371 67403900
mob. tālr:. +371 27867867
fakss: +371 67403911
e-pasts: filips@arfiline.lv
www.arfiline.lv



Logotipa lietošana
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Bukletu dizains
Korporatīvo krāsu un to nokrāsu izmantošana bukletu
veidošanā.
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CD disks
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KORPORATĪVAIS STILS


