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Velve logotips ir korporatīvā stila pamatelements. Logotips sastāv no kompānijas
nosaukuma unikālā grafiskā veidola un saukļa. Logotips ilustrē dinamiku ar augšupejošām
diagonālēm, attīstību iezīmē virsotnes un kāpumi šķelto burtu dizainā, ideju efektivitāti
atspoguļo izvēlētie leņķi. Iestrādātie ģeometriskie elementi simbolizē stabilitāti, drošumu
un labi organizēto struktūru.
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Logotips

Logotipa pamatizmantošana — bez saukļa. Logotipa izmantošana ar saukli ir paredzēta
īpašiem gadījumiem. Sauklis nedrīkst tikt lietots atsevišķi no logotipa, kā arī bez slīpas
līnijas — papildu korporatīvā elementa. Logotipu drīkst izmantot tikai tajā veidā, kurā
to iesniedzis ražotājs. Logotipa teksts, kā arī saukļa teksts, nekādā gadījumā nedrīkst tikt
transformēts vai mainīts.
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Logotipa izstrādāšana

Ievērojot klasiskos logotipu izstrādes principus, visas Velve logotipa līnijas ir veidotas
virzienā no kreisās uz labo. Logotipa pamatā ir 70 grādu slīpa līnija. 70 grādu slīpums ir
korporatīvā stila pamatelements, kurš ir ievērojams viscaur kompānijas grafiskajam standartam. Ņemot vērā, ka logotipa pamatā ir divi “V” burti, kuri paši par sevi ir slīpi, slīpums
pārējiem burtiem atbalsta kopīgo kompozīciju, kā arī līdzsvaro attālumu starp burtiem.
Burts “L” ir pagarināts, lai radītu pabeigtības sajūtu. Burtu paralēls slīpums padara

logotipu dinamisku, savukārt 70 grādu šķēlumi padara logotipu ritmisku un pozitīvi virzītu.
Logotips nedrīkst tikt mainīts nekāda veidā — nedrīkst viņu stiept vai saspiest.
Ir jāatzīmē, ka logotips nedrīkst tikt pārzīmēts, jo tas izjauks proporcijas un optiskās
ilūzijas, radītas pareizai logotipa reprodukcijai uz dažādu izmēru plaknēm.
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Lai nodrošinātu atpazīstamību un vieglu uztveri, vienmēr centieties atstāt atkāpi apkārt
logotipam. Grafiskie elementi, fotogrāfijas vai teksti nedrīkst tikt ievietoti logotipa brīvajā
platībā. Ievērojiet, ka logotipa atkāpes izmainās proporcionāli logotipa izmēriem. Atkāpes
apkārt logotipam veido ne mazāk kā pusi no logotipa platības. Velve logotipa izmērs

Logotipa izvietošana
un brīvais laukums

vienmēr ir atkarīgs no lapas izmēra. Vispārējs noteikums ir, ka neatkarīgi no lapas izmēra,
logotips vienmēr ir novietots augšējā vai apakšējā stūrī; logotipu nedrīkst novietot lapas
centrā. Šīs lapas piemēri ir radīti pamata publikāciju izmēriem. Parādītās logotipa
pozīcijas ir fiksētas un nedrīkst tikt mainītas.

20

2X

4X

2X

30
TM
TM

30 mm

2X

TM
X

Nedrīkst centrēt logotipu.

Logotipa izmantošana uz A4 vetrikālā izklājuma
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Logotipa izmantošana uz 1/3 no A4 horizontālā
izklājuma

Logotipa izmantošana uz A4 horizontālā izklājuma
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Korporatīvā krāsa

Uzņēmuma korporatīvā krāsa ir sarkana krāsa. Atkarībā no papīra tiek izvēlēta Pantone
specifikācija: C (coated) vai U (uncoated). C (coated) ir domāts glancētam papīram,
savukārt U (uncoated) ir domāts matētam papīram. Ir atļauts izmantot logotipa

CMYK 0 100 66 35
PANTONE 1807

Korporatīvā fonā drīkst izmantot tikai balto tekstu un otrādi

Korporatīvās krāsas izmantošanas ierobežojumi

melnbalto versiju, kad ir plānota logotipa novietošana uz melnbaltas virsmas. Logotipa
novietošana uz virsmas ar jauktām/blakus krāsām ir aizliegta.

RGB 131 29 47
HEX #831D2F
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Pie logotipa tika izstrādāti divi papildu korporatīvie elementi: korporatīvā līnija un
korporatīvais kvadrāts. Korporatīvā līnija atbalsta logotipa 70 grādu līniju šķēlumu. Baltā
fonā šī līnija tiek izmantota korporatīvajā sarkanajā krāsā un otrādi. Korporatīvā līnija
kalpo ISO sertifikātu un/vai mājaslapas adreses atdalīšanai no rekvizītu bloka visos
korespondences un lietvedības materiālos. Korporatīvais kvadrāts satur burtu “V”,
kurš novietots kvadrāta centrā. Korporatīvā kvadrāta krāsu izmantošana: baltais

Korporatīvais elements

51, RĪGA, LV-1046, LATVIJA
+371 67070171 FAKSS: +371 67820517
TS: VELVE@VELVE.LV
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ORGANISATION
CERTIFIED BY

ORGANISATION
CERTIFIED BY

ORGANISATION
CERTIFIED BY

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

burts “V” korporatīvajā sarkanajā fonā un otrādi. Gan korporatīvais kvadrāts, gan
korporatīvā līnija tiek izmantoti visos korespondences un lietvedības materiālos.
Korporatīvo kvadrātu un korporatīvo līniju nedrīkst deformēt vai modificēt; korporatīvo
kvadratu un līniju drīkst izmantot tikai tajā veidā, kurā tos iesniedzis ražotājs. Korporatīvo
kvadrātu un korporatīvo līniju nedrīkst novietot tiešā tuvumā ar citiem grafiskiem elementiem. Nav paredzēta korporatīvā kvadrāta izmantošana slīpi.

ORGANISATION
CERTIFIED BY

OHSAS 18001
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Logotipa izvietošana

Logotipu drīkst novietot tikai uz gaiša vai tumša vienkrāsaina fona. Prioritārās krāsas ir
balta, melna vai jebkuras citas tumšas kontrasta krāsas. Ir aizliegts novietot logotipu uz
saplūstoša fona. Fons apkārt logotipam nedrīkst būt raibs. Nedrīkst izmantot logotipu

kā ornamentu, kā arī savērst to patvaļīgi izvēlētā leņķī. Nedrīkst zīmēt papildu elementus.
Nedrīkst izmantot atšķirīgas no korporatīvajām krāsas, kā arī mainīt inversijas krāsas
logotipā.

Nav paredzēta logotipa
izmantošana slīpi

Ēnu izmantošana nav
paredzēta

Nedrīkst pārnest, pārbīdīt vai
sagāzt saukli

Logotipa izvietojums uz nekontrastaina fona nav paredzēts

Nav paredzēta logotipa
jebkāda deformēšana

Nedrīkst novietot logotipu tiešā
tuvumā ar citiem logotipiem
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Logotipa krāsu izmantošanas rekomendācijas (sarkanais, melnais vai kontūra logotips).
Ar sarkano punktu ir atzīmēti ieteicamie varianti, savukārt ar pēlēko punktu ir atzīmēti
papildu varianti.

Logotipa izmantošana

TM

TM

TM

Pilnkrāsu druka
Monohromā druka
WEB
Izšuvums
Sietspiede
Termodruka
Reljefspiede
Zīmējums
Ofisa druka

ieteicamais variants
papildu variants
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Šrifti

Korporatīvais pamatšrifts ir Merel. Kā papildšriftu ir ieteikts izmantot Calibri. Korporatīvā
mājaslapā pamatšrifts ir Merel. Merel ir moderns ģeometriskais šrifts, kas tika izstrādāts
pasaules vadošā tipogrāfijas darbnīcā The Northern Block. Ģeometrija un loģika ir šī šrifta

Spirit of Adventure

cold water surf
THE SIMPLICITY OF AN OUTDOOR LIFESTYLE

FRES

ģimenes pamatā. 2015. gadā Merel ieguva bronzas medaļu starptautiskajā tipogrāfijas
konkursā HiiiBrand.

Merel/Light

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
0123456789

nature is offering herself as the solution to these modern day problems

a playground for innovation

Lightweight / Mighty
A responsibility to meet the demands that you expect of functioning equipment

Merel/Regular

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
0123456789

Merel/Black

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
0123456789
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Grafiskais elements

Velve grafiskais elements. Katrs burts tika izstrādāts ar individuālo pieeju, atspoguļojot
Velve uzņēmuma vērtības, pakalpojumus un pieeju. Katram burtam tika izstrādāti
autorzīmējumi pēc individuālā pasūtījuma. Pirmais burts “V” simbolizē modernu pieeju un
uzņēmuma attīstību. Pirmais burts “E” atspoguļo inženiertehniskos pakalpojumus, kurus
sniedz uzņēmums. Burts “L” atspoguļo nopietno un individuālo pieeju katram klientam.

Otrais burts “V” simbolizē uzņēmuma topošos ambiciozos projektus, savukārt otrais
burts “E” atspoguļo uzņēmuma spēku. Grafiskā elementa vienīga pieļaujamā novietošana
ir uz virsmas ar balto fonu. Grafisko elementu nedrīkst novietot tiešā tuvumā ar citiem
grafiskiem elementiem. Nav paredzēta grafiskā elementa izmantošana slīpi. Grafisko
elementu nedrīkst deformēt vai modificēt.

