Görsel Araçlar
Genel Bakış

Odaklanmış, amacı olan,
ilham verici ve bir parça altın
dokunuş

Renkler

Yazım

Rotary Liderlik Renkleri

Birincil

ANA BAŞLIKLAR VE
ANA NAV İÇİN

Görsel araçlarımız görsel
sistemimizin temel
elementlerini içermektedir.
İçeriğinde logolarımız, renk
paletimi, yazım, ikonografive
grafik stilleri ile birlikte
fotografi stillerive önerilen
konu başlıkları
bulunmaktadır.
Her element bir diğeriyle
ahenk içinde çalışırken belli
bir çerçevede esneklik te
sağlamaktadır.Biraraya
geldiğinde aktif liderliğimizi,
ruhumuzu koruduğumuzu ve
merhametimizi açıkça iletir.

İkincil

Ara başlıklar, ara
nav,bilgilendirme
grafikleri ve
lockuplar için

Ana yazılar, ikincil
başlıklar,alt yazılar
ve belirteçler

TAMAMI BÜYÜK
HARFLERLE YAZILMIŞ
İkincil Renkler Pastel Renkler

Natürel Renkler

Logos
Anamarka imzası

Mükemmellik İşareti

Betimlemeler
Biraraya gelen Rotaryenler ve fikir alışverişi

İkonografi stili

Toplum için Harekete geçen Rotaryenler

Bilgilendirme Grafikleri

Mecazi

Logolar
Renk Varyasyonları
Mükemmellik İşareti
Dolu Renk
İki renkli baskının mümkün
olmadığı durumlar haricinde
mükemmellik işaretimiz
herzaman Rotary Altın Rengi
olmalıdır.

Koyu imaj

Mükemmellik İşaretinin tek
renk çeşitleri siyah, Rotary
Azure ve beyaz olarak
kullanılabilir. Bunlar sadece
tek renkli baskılarda
geçerlidir.
Özel durumlarda Rotary Altın
renginin Metalik versiyonları
da kullanılabilir.Renk paleti ile
ilgili ayrıntılar ilerleyen
sayfalarda verilecektir.

Açık imaj

Kabul edilebilir arka plan renkleri

Tek Renk
Rotary Altın Rengi

100% siyah

100% Rotary Azure 100% beyaz (ters çevirilmiş)

Logolar
Mükemmellik İşaretinin
Kullanılması
Boyut
Her zaman BÜYÜK
Mükemmellik işaretimiz
liderliğimizin
sembolüdür.Cesur
Açıklamalar ve aciliyet hissi
uyandırmak için önemli
iletişimlerde büyük bir şekilde
görülmelidir.

Mükemmellik işareti ve Ana Marka arasındaki büyüklük ilişkisi

Herzaman Ana Marka
imzasına yakın
Mükemmellik İşaretimiz her
zaman imzalarımızdan biri ile
görülmeli ve yanlız
kullanılmamalıdır.
Aşırı Kullanmayınız
Uygun olan yerlerde,
Kapaklarda ya da poster veya
reklam gibi tek sayfalı
pazarlama malzemelerinde
uygunsa kullanılabilir. İletişim
sırasında veya iç yazışmalar
weya ikincil web sayfaları gibi
daha az önemli olan yerlerde
çok fazla tekrar etmekten
kaçınılmalıdır.

Opaklık

Düz renklerde 100% opak

minimum

Örnekler (Mükemmellik işaretinin Ana Markaya oranı)
Tek Sayfa iletişimlerde

Çok sayfalı (Ön / Arka)

Logolar
Boş Alan ve
Minimum
Baskı Boyutları
LOGO

MİNİMUM BASKI BOYUTLARI

Ana Marka İmzası
Minimum boyut
13 mm
Maksimum boyutta
kısıtlama yoktur

Mükemmellik İşareti

Minimum Oranı

Minimum boyut en yakındaki
Ana Marka İmzasının
4 katı olmalıdır

52 mm

Maksimum boyutta
kısıtlama yoktur

Ana Marka İmzası ile kullanıldığında

Basitleştirilmiş imza ile kullanıldığında

24 mm

BOŞ ALAN

Boş alan – yani
Ana marka imzasını
saran boşluk –
Rotary ismindeki
büyük ‘’R’’ ile aynı
yükseklikte olmalıdır.

Renk Paleti
Formül Kodları

Renk paletini kullanırken bu
sayfadaki formüllerden
faydalandığınızdan emin olun.
Renklerimiz hi.bir zaman
perdelenmemeli ya da
ayarlanmamalıdır.
Kaplanmış ve kaplanmamış
renkler aşağıdaki formüllerle
verilmiştir:
Pantone TM renkliler
CMYK 4 renkli uygulamalar
RGB Digital
Hexadecimal Web
En yeni platte numunelerini
içeren ASE dosyasını almak
için lütfen
graphics@rotary.org ile
iletişime geçin

Rotary Liderlik Renkleri

İkincil Renkler

Pasteller

Doğal Renkler

Renk Paleti
En iyi uygulamalar

Rotary Altın rengini
renk vurgulamaları için kullanın

Önemli Başlıkları, alt başlıkları,
ikonları ve butonları renk
paletimizdeki renkleri kullanarak
oluşturun

Paletimizdeki renkleri kullanın

Okunabilir kontrastta renkler
seçin

Baskın palet olarak Liderlik
renklerimizdeki mavileri kullanın

Birbiri ile uyumlu renkleri kullanın,
geniş alanlarda liderlik renklerini
kullanın

İkincil renkleri elementleri
vurgulamak için kullanın ama
asla dominant renk olarak
kullanmayın

Natürelleri ve beyaz boşlukları
denge ve açıklık kazanmak için
kullanın

Arka fonda Renk geçişleri yapmak
yerine aynı rengi kullanın.

Paletinizdeki renkleri silik yada
gölgelenmiş kullanmak yerine
düz renklerde kullanın

