
PAYSERA LOGOTÜÜBI KASUTAMISE JUHISED



KAUBAMÄRK JA GRAAFILISED SÜMBOLID
1.1 Logo

Paysera logo koosneb sinisest sõnast “pay” ja oranžist sõnast “sera”. Sõna
keskel on stiliseeritud täht “S”. Logo värve ei saa asendada ega kasutada
vastupidises järjekorras.



KAUBAMÄRK JA GRAAFILISED SÜMBOLID
1.2 Ohutu ala

KAUBAMÄRK JA GRAAFILISED SÜMBOLID
1.3  Suurused
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Trükimärgi minimaalne suurus - laius 20 mm

Logo ümbritsev ohutu ala määratakse tähe suurusega: ohutu ala on võrdne 
“a” tähe suurusega, mis on korrutatud kahega, nagu näites allpool. Ohutu 
ala saab kindlaks määrata ka tähe “S“ suuruse järgi ”: ohutu ala suurus 
peaks olema võrdne tähe “a” suurusega.

Selleks, et meie logo oleks alati kergesti nähtav, on kehtestatud minimaalne 
logo suurus. Logo  laius ei tohi olla väiksem kui 20 mm või 100 pikslit. Maksi-
maalne logo suurus pole piiratud, ehkki logo suurus ei tohi ületada 40% 
kogu paigutusruumist.

20 mm

100 px

Kaubamärgi minimaalne suurus elektroonilisel kujul - 100 pikslit
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1.5  Näited sobimatust kasutamisest

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 

Ärge muutke logo proportsioone Ärge muutke logo värve Ärge muutke asendit Ärge vahetage värve

Ärge muutke eraldi
objektide suurust

Ärge kasutage varje Ärge kasutage logot tekstis

9.

Ärge kasutage logol gradienti

Ärge kasutage värvilist logo
heledal taustal ega fotodel



Värvihierarhiat tuleb säilitada vastavalt käesolevas dokumendis sätestatule. 
Sinine värv domineerib suhtes 4: 1. Kasutades värvigradienti, on oluline 
säilitada suhe 4: 1.
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1.7 Värvid
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VÄRVIDE HIERARHIA
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ORIGINAALLOGO MUST LOGO

VALGE LOGO VALGE LOGO

VALGE LOGO MUST LOGO

Paysera logo võib olla valge, must või originaalvärviga (sinine ja oranž).
Kahevärvilise logo värvides ei saa kohti vahetada, kasutada saab ainult sinist 
ja oranži logo. Kui paigutuse värv on värviline või selle värvid vastavad logo 
värvile, tuleb kasutada näites toodud valget või musta logo.

1.6 Logo värvi kasutamine

CMYK : C084   M042   Y000   K000

Pantone : 2727 C

RAL : RAL5015 

RGB : R000 G127 B195

HEX : #007FC3

VÄRVIKOODID:

CMYK : C000   M067   Y093   K000

Pantone : Bright Orange C

RAL : RAL2005 

RGB : R255 G118 B038

HEX : #ff7626

VÄRVIKOODID:

GRADIENT

GRADIENT



Kui soovite lisateavet Paysera logo kasutamise kohta, pöörduge otse
turundusosakonna poole e-posti aadressil marketing@paysera.com


