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PREKĖS ŽENKLAS IR SPALVŲ PALETĖ
1.1 Logotipas

Paysera logotipą sudaro mėlynos spalvos žodis „pay” ir oranžinės spalvos „Sera“. 
Viduryje yra jungiamoji stilizuota raidė "S". Logotipo spalvos negali būti keičiamos 
ar naudojamos atvirkštine tvarka.



PREKĖS ŽENKLAS IR SPALVŲ PALETĖ
1.2 Apsauginė erdvė
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1.3  Dydžiai
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Minimalus prekės ženklo dydis spaudoje - 20 mm pločio 

Apsauginė erdvė aplink logotipą nustatoma pagal A raidės dydį, sudėjus dvi
raides gaunamas apsauginei erdvei reikalingas dydis 4x, kaip parodyta 
pavyzdyje. Apsauginę erdvę galima nustatyti ir pagal S raidės aukštį, 
išlaikant tokias pat proporcijas kaip ir su A raide.

Tam, kad mūsų logotipas visada būtų matomas, nustatytas minimalus  
logotipo dydis. Logotipo  negalima naudoti mažesnio nei 20mm arba 
100px.  Logotipo maksimalus dydis nėra ribojamas, tačiau pats logotipas 
negali viršyti 40% viso maketo erdvės. 

20 mm

100 px

Minimalus prekės ženklo dydis elektroninėje versijoje - 100 px pločio 
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1.5  Netinkamo naudojimo pavyzdžiai

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin a nulla rhoncus, 
pharetra est ac, eleifend risus. Vestibu-
lum cursus                     faucibus mi, nec 
semper lacus. Quisque arcu dui, lacinia 

Nekeiskite logotipo proporcijų Nekeiskite logotipo spalvų Nekeiskite pozicijos Nesukeiskite vietomis spalvų

Nekeiskite atskirų
objektų dydžių

Nenaudokite šešėlių Nenaudokite logotipo tekste

9.

Nenaudokite spalvų 
perėjimų

Nenaudokite spalvoto logotipo
ant ryškaus fono ar nuotraukų



Spalvų hierarchiją privaloma išlaikyti tokiu santykiu, koks yra pateiktas šiame 
dokumente. Santykiu 4/1 dominuoja mėlyna spalva. Jeigu naudojamas 
spalvų gradientas svarbu išlaikyti santykį 4/1.  
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1.7 Spalvos
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SPALVŲ HIERARCHIJA
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ORIGINALUS LOGOTIPAS JUODAS LOGOTIPAS

      BALTAS LOGOTIPAS BALTAS LOGOTIPAS

      BALTAS LOGOTIPAS JUODAS LOGOTIPAS

Paysera logotipas gali būti tik baltos, juodos ir originalių (mėlyna su 
oranžine) spalvų. Dvispalvio logotipo spalvų sukeisti vietomis negalima, 
naudojamas tik mėlynas su oranžine logotipas. Privaloma laikytis logotipo 
spalvų kodų. Jei maketo fonas yra margas arba sutampa su logotipo spal-
vomis, naudojamas visiškai baltas arba juodas logotipas, kaip parodyta 
pavyzdyje. 

1.6 Logotipo spalvinis panaudojimas

CMYK : C084   M042   Y000   K000

Pantone : 2727 C

RAL : RAL5015 

RGB : R000 G127 B195

HEX : #007FC3

SPALVŲ KODAI

CMYK : C000   M067   Y093   K000

Pantone : Bright Orange C

RAL : RAL2005 

RGB : R255 G118 B038

HEX : #ff7626

SPALVŲ KODAI

GRADIENTAS

GRADIENTAS



Logotipai pasiekiami šiuo internetinių adresu:
https://www.paysera.com/v2/lt/logotipo-naudojimo-taisykles
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Paysera logotipo naudojimą,
kreipkitės į marketingo skyrių el.paštu marketing@paysera.com


