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PREČU ZĪME UN GRAFISKIE SIMBOLI
1.1 Logotips

Paysera logotips sastāv no zila vārda “pay” un oranža vārda “sera”. Vidū ir stilizēts 
„S” burts. Logotipa krāsas nedrīkst aizvietot vai izmantot mainītā secībā. 
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1.2 Drošā zona
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1.3  Izmēri
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Drukātas preču zīmes minimālais platums - 20 mm.

Drošo zonu ap logotipu nosaka burta “a” lielums: reizinot burta “a” lielumu 
ar divi, mēs iegūstam vajadzīgo drošās zonas izmēru 4x (skatīt piemēru). 
Drošo zonu var noteikt arī pēc burta „S” lieluma, saglabājot tādu pašu 
attiecību kā burta „a” gadījumā.

Lai mūsu logotips vienmēr būtu skaidri redzams, ir noteikts tā minimālais 
izmērs. Logotipa platums nedrīkst būt mazāks par 20 mm vai 100 px. Mak-
simālais logotipa izmērs nav noteikts, tomēr tas nevar pārsniegt 40% no 
visa izkārtojuma laukuma.
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Minimālais preču zīmes izmērs elektroniskā formātā - 100 px.
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1.5  Neatbilstošas lietošanas piemēri

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 

Nemainiet logotipa proporcijas Nemainiet logotipa krāsas Nemainiet izvietojumu Nemainiet krāsas savstarpēji 

Nemainiet atsevišķu
objektu lielumu

Neizmantojiet ēnas Neizmantojiet logotipu tekstā

9.

Nemainiet slīpumus logotipā

Neizmantojiet krāsainu logotipu
uz spilgta fona vai fotoattēliem



Jāsaglabā šajā dokumentā norādītā krāsu hierarhija. Zilā krāsa dominē 
proporcijā 4:1. Ja tiek izmantots krāsu gradients, ir svarīgi saglabāt proporci-
ju 4:1. 
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1.7 Krāsas
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KRĀSU HIERARHIJA
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ORIĢINĀLAIS LOGOTIPS MELNS LOGOTIPS

BALTS LOGOTIPS BALTS LOGOTIPS

BALTS LOGOTIPS MELNS LOGOTIPS

Paysera logotips var būt baltā, melnā vai oriģinālajā (zilā un oranžā) krāsā. 
Divkrāsu logotipa krāsas nedrīkst mainīt vietām, drīkst izmantot tikai 
zilu–oranžu logotipu. Ja izkārtojums ir krāsains vai tā krāsas sakrīt ar logotipa 
krāsām, jāizmanto baltais vai melnais logotips, kā parādīts piemērā.

1.6 Logotipa krāsu izmantošana

CMYK : C084   M042   Y000   K000

Pantone : 2727 C

RAL : RAL5015 

RGB : R000 G127 B195

HEX : #007FC3

Krāsu kodi

CMYK : C000   M067   Y093   K000

Pantone : Bright Orange C

RAL : RAL2005 

RGB : R255 G118 B038

HEX : #ff7626

Krāsu kodi

GRADIENTS

GRADIENTS



Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par Paysera logotipa
izmantošanu, lūdzu, sazinieties tieši ar Mārketinga nodaļu
pa e-pastu marketing@paysera.com.


