
GHIDUL DE UTILIZARE A LOGO-ULUI PAYSERA



MARCA COMERCIALĂ ȘI SIMBOLE GRAFICE
1.1 Logo

Logo-ul Paysera constă în cuvântul albastru „Pay” și cuvântul portocaliu „Sera”. 
Există o litera stilizată „S” la mijloc. Culorile logo-ului nu pot fi înlocuite sau utilizate 
în ordine inversă.
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1.2 Zona sigură
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1.3  Dimensiuni
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Dimensiunea minimă a unei mărci de tipărire - lățimea de 20 mm

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.

Pentru ca logo-ul nostru să fie întotdeauna vizibil, se stabilește o dimensi-
une minimă a logo-ului. Sigla nu poate fi mai mică decât 20 mm lățime sau 
100 px. Maximul dimensiunea logo-ului nu este limitată, deși sigla nu poate 
depăși 40% din întreg spațiu de amenajare.
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Dimensiunea minimă a mărcii în formă electronică - 100 px
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1.5  Exemple de utilizare necorespunzătoare

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 

Nu schimbați proporțiile
logo-ului

Nu schimbați culorile
logo-ului

Nu schimbați poziția Nu schimbați culorile

Nu schimbați dimensiunea
obiectelor separate

Nu folosiți umbre Nu folosiți sigla într-un text

9.

Nu folosiți gradiente pe logo

Nu folosiți logo-ul colorat pe un
fundal sau fotografii luminoase



Ierarhia de culori trebuie menținută, așa cum este prevăzut în acest docu-
ment.Culoarea albastră domină în raport de 4:1. Dacă se utilizează un 
gradient de culoare, este important pentru menținerea raportului de 4:1.
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1.7 Culori

Tonuri de culoare

100 % 60 %80 % 40 % 20 %

 

Tonuri de culoare

100 % 60 %80 % 40 % 20 %

IERARHIE DE CULORI
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LOGO ORIGINAL LOGO NEGRU

LOGO ALB LOGO ALB

LOGO ALB LOGO NEGRU

Logo-ul Paysera poate fi în culori albe, negre sau în culori originale (albastru 
și portocaliu). Culorile logo-ului în două culori nu își pot schimba locurile, se 
poate utiliza doar logo-ul albastru -portocaliu. Dacă culoarea unui layout 
este colorată sau culorile acesteia se potrivesc cu cele ale logo-ului, logo-ul 
alb sau negru trebuie utilizat precum în exemplu.

1.6 Utilizarea culorii logo-ului

CMYK : C084   M042   Y000   K000

Pantone : 2727 C

RAL : RAL5015 

RGB : R000 G127 B195

HEX : #007FC3

Coduri de culoare

CMYK : C000   M067   Y093   K000

Pantone : Bright Orange C

RAL : RAL2005 

RGB : R255 G118 B038

HEX : #�7626

Coduri de culoare

Gradients

Gradients



În cazul în care doriți să obțineți mai multe informații despre utilizarea
logo-ului Paysera, vă rugăm să contactați direct departamentul de marketing
la adresa  marketing@paysera.com


