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SEB logotipas

SEB logotipą sudaro trys komponentai: pavadinimas, linijos ir švari erdvė aplink. 
Vertikalios linijos tarp raidžių suteikia logotipui išskirtinumo ir parodo, kaip
turėtų būti ištariamas pavadinimas.



2013.03.21 3

Logotipo naudojimas

Juodos spalvos logotipas naudojamas ant šviesaus fono, o jo reversas –
baltas logotipas – ant tamsaus.
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Logotipo matmenys

• Logotipo dydis (X) matuojamas pagal raidės E aukštį.

• Kad logotipas neatrodytų per mažas, mažiausias nustatytas jo dydis yra 
3 mm.
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Logotipo matmenys

• Rekomenduojamas logotipo dydis:

6 mm – A6 dydžio spaudos maketai
8 mm – A5 dydžio spaudos maketai
10 mm – A4 dydžio spaudos maketai (laiškuose logotipo dydis turi būti 7 mm)
10 mm – pusės lapo dydžio laikraštis: 251–186 mm
12 mm – laikraštis: 251–372 mm
12 mm – A3 dydžio spaudos maketai
17 mm – plakatai: 50–70 cm
25 mm – plakatai: 70–100 cm
70 mm – ritininiai stendai (rollup’ai)
100 mm – parodų sienos
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Logotipo apsaugos zona

• Logotipo apsaugos zona (X) matuojama pagal raidę E.
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Logotipo naudojimas šalia kitų prekių ženklų

• Logotipo spalva – tik juoda arba balta (priklauso nuo fono spalvos)
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Logotipo formos ir funkcijos taisyklės

• Logotipas turi būti kontrastingas 

Tarp logotipo ir fono, ant kurio jis 
pavaizduotas, turi būti sukuriamas 
kontrastas. Pateiktame pavyzdyje kontrastas 
nėra pakankamas, todėl logotipą įžiūrėti
sudėtinga. Rekomenduojama naudoti juodos 
spalvos logotipą.

• Pateikimas

Fonas, ant kurio pateikiamas logotipas, turi 
turėti švarią erdvę. Įsidėmėkite, kad švari 
erdvė – prekės ženklo formos ir funkcijos 
dalis. Švarioje erdvėje niekada nenaudokite 
nuotraukų, teksto ar kitų elementų.
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Logotipo formos ir funkcijos taisyklės

• Dydžiai ir formatas 

Logotipas nekeičiamas, neplatinamas ir 
nesiaurinamas, jo vaizdas turi būti 
kokybiškas.

• Spalvos

Logotipo spalvos – juoda arba balta. Kitos 
spalvos logotipas nenaudojamas.
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Logotipo formos ir funkcijos taisyklės

• Tekstas 

Niekada nenaudokite logotipo tekste ir teksto 
švarioje logotipo erdvėje. Logotipas yra grafinis 
ženklas, todėl niekada nenaudojamas kaip 
teksto elementas.

• Vienas logotipas

Logotipas – tai ne dekoracija. Jis naudojamas 
kaip informacijos teikėjo ženklas. Nenaudokite 
jokių jo šablonų ar kelių tokių pat logotipų
viename puslapyje. Ir jokių specialiųjų efektų! 
Nenaudokite jokios logotipo animacijos, 
neperdarinėkite jo, nes tai gali sukelti abejonių
prekės ženklo patikimumu.
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Informacija

Iškilus klausimams dėl SEB logotipo naudojimo taisyklių, kreipkitės į SEB 
banko Rinkodaros departamentą.


