
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛОГОТО НА PAYSERA



ТЪРГОВСКА МАРКА И ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ
1.1 Лого

Логото на Paysera се състои от думата “pay” в син цвят и думата “sera” в 
оранжев цвят. По средата е разположена стилизирана буква “S”. Цветовете 
на логото не може да бъдат разменяни или използвани в обратен ред.
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Препоръчително отстояние
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1.3  Размери 
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Минимален размер на търговската марка на принтиран носител - ширина 20 mm

Празното поле (препоръчителното отстояние) около логото се 
определя от размера на буквата “a”: препоръчителното отстояние е 
равно на размера на буквата “a”, умножен по две, както е посочено в 
примера по-долу. Препоръчителното отстояние може да бъде 
определено и спрямо размера на буквата “S”: размерът на отстоянието 
трябва да бъде равен на размера на буквата “a”.

За да бъде нашето лого винаги лесно видимо, се установява 
минимален размер на логото.
Логото не може да бъде по-малко от 20 mm ширина или 100 px. 
Максималният размер на логото не е ограничен, въпреки че логото не 
може да надвишава 40% от цялото пространство за оформление.

20 mm

100 px

Минимален размер на търговската марка в електронен формат - 100 px
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1.5  Примери за неподходяща употреба

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 

Не променяйте пропорциите
на логото

Не променяйте цветовете
на логото

Не променяйте позицията Не разменяйте цветовете

Не променяйте размера
на отделни обекти

Не използвайте засенчване Не използвайте логото в текст

9.

Не използвайте градиент
върху логото

Не използвайте цветното
лого върху ярък фон или снимки



Трябва да се поддържа йерархията на цветовете, както е предвидено в 
този документ. Синият цвят доминира в съотношение 4:1. Ако се 
използва цветен градиент, важно е да се поддържа съотношение 4:1. 
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1.7 Цветове
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ЙЕРАРХИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ
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ОРИГИНАЛНО ЛОГО JUODAS LOGOTIPAS

БЯЛО ЛОГО БЯЛО ЛОГО

БЯЛО ЛОГО ЧЕРНО ЛОГО

Логото на Paysera може да бъде в бял, черен или оригинален (син и 
оранжев) цвят. Цветовете на двуцветното лого не могат да разменят 
местата си, може да се използва само синьо-оранжевото лого. Ако 
околният дизайн и оформление са цветни или цветовете му съвпадат 
с тези на логото, трябва да се използва бялото или черното лого, 
кактое показано в примера.

1.6 Цветове на логото

CMYK : C084   M042   Y000   K000

Pantone : 2727 C

RAL : RAL5015 

RGB : R000 G127 B195

HEX : #007FC3

КОДОВЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

CMYK : C000   M067   Y093   K000

Pantone : Bright Orange C

RAL : RAL2005 

RGB : R255 G118 B038

HEX : #ff7626

КОДОВЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

GRADIENT

GRADIENT



Ако желаете да получите повече информация за използването
на логото на Paysera, моля свържете се директно с отдел Маркетинг
чрез имейл marketing@paysera.com


