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Kam skirta ši stiliaus knyga? „Švietimo mainų paramos 
fondo“ firminį stilių sudaro keli pagrindiniai elementai: 
logotipas, spalvos, šriftas. Šie elementai – atskaitos taškas 
sprendžiant įvairius vizualinės komunikacijos uždavinius. 
Šioje knygoje rasite firminio stiliaus naudojimo instrukcijas. 
Jos padės laikytis numatytų standartų, kuriais vadovausis 
kompanijos darbuotojai, dizaineriai ir reklaminės 
produkcijos gamintojai. Čia pateiktos taisyklės padės 
kiekvienam iš jų korektiškai ir kokybiškai darbuotis.
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Simbolis Minimalus dydis

Logotipas

 

Logotipas – užrašas didžiosiomis 

raidėmis „Švietimo mainų 

paramos fondas“ su ženklu 

turinčiu simbolinę reikšmę.

Simbolis – stilizuoti žmonių 

siluetai išdėstyti ratu. Ženklas 

turi aliuziją į asmenų apsijungimą 

glaudų bendravimą.

Apskritimas –  geometrinė 

figūra, kuri simbolizuoja viso ko 

pradžią, tobulėjimą, vieningumą 

ir cikliškumą. Ši forma padeda 

komunikuoti nenutrūkstamumą, 

nuolatinį bendradarbiavimą. 

Figūros pasikartojimas užduoda 

ritmą ir dinamiškumą.

 

Logotipo ženklą galima atskirti 

ir taikyti kaip dekoratyvinį 

elementą ar sudaryti iš jo 

raštus. Atskirai naudoti užrašo 

be simbolio yra neleistina.

 

Siekiant užtikrinti logotipo 

skaitomumą, atpažįstamumą 

ir kokybišką atgaminimą 

skirtingose vizualinėse ir 

reklaminėse priemonėse, 

yra nustatytas mažiausias 

naudotinas dydis – 12 mm.

12 mm
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C0
M59
Y95
K0

C0
M20
Y100
K0

C100
M0
Y0
K0

C100
M80
Y0
K0

C50
M0
Y100
K0

C90
M30
Y95
K30

R214
G127
B40

R242
G203
B19

R31
G157
B224

R44
G67
B144

R162
G192
B55

R56
G101
B57

Pantone
144 C

Pantone
7405 C

Pantone
801 C

Pantone
7687 C

Pantone
368 C

Pantone
349 C

 
Pagrindines logotipo spalvas 
galima padalinti į dvi kategorijas: 
šviesios, ryškios (geltona, 
šviesiai žalia ir žydra) ir tamsios, 
solidžios tinkančios edukacinei 
organizacijai (oranžinė mėlyna 
ir žalia).

Mėlynos spalvos yra daugiausiai 
(naudojama ne tik ženklui 
bet ir užrašui), ji simbolizuoja 
profesionalumą, solidumą, 
kompetenciją. 

Žydra - begalybės, 

tęstinumo spalva.

Oranžinė ir geltona– ryškios, 

dėmesį atkreipiančios spalvos, 

simbolizuojančios gyvybingumą 

ir ištvermę, skatinančios 

entuziazmą ir kūrybiškumą.

Žalia spalva simbolizuoja augimą, 

veržlumą, o ją papildanti šviesiai 

žalia spalva - viltį ir džiaugsmą.

Spalvos

Logotipas
Spalvotas

Vienspalvis

Vienspalvis negatyvas
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Aplink logotipą yra numatyta 
saugos zona – tuščia erdvė, 
kurioje negali atsirasti joks 
kitas grafinis elementas (pvz., 
logotipas, tekstas, iliustracija ir 
pan.).

Saugos zona (x) yra lygi vieno 
simbolio elemento aukščiui.

Saugos zona

Logotipas
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Naudojimas skirtinguose 
fonuose

Nesvarbu, kokiame fone yra 

naudojamas logotipas, visų 

pirma turi būti kreipiamas 

dėmesys į jo skaitomumą ir 

maksimalų kontrastą fono 

atžvilgiu: šviesiame fone 

geriausiai yra matomas 

spalvotas logotipas, tamsiame 

fone – baltas negatyvas.

Nesvarbu, kokiame fone yra 

naudojamas logotipas, visi jo 

elementai (raidės ir simbolis) 

turi būti vienodai gerai matomi.

Naudojimas 
skirtinguose 
fonuose

Logotipas
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Logotipo negalima 
neproporcingai didinti ar 
mažinti, keisti jo spalvas, naudoti 
spalvotuose ar marguose 
fonuose, kuriuose prastai 
matomas visas logotipas ar jo 
atskiri elementai. Neleistina 
naudoti užrašo be simbolio, ar 
keisti vietomis.

Netinkamas naudojimas

Logotipas
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„Švietimo mainų paramos 

fondas“  vizualinį identitetą 

formuoja ir stiprina 

atpažįstamumą naudojami 

šriftai – PF Handbook Pro 

šriftų šeima: antraštėms – PF 

Handbook Pro Bold, tekstams 

– PF Handbook Pro Regular.

PF Handbook Pro Thin, 

Medium ir Black gali būti 

naudojami priklausomai 

nuo dizaino sumanymo ir 

tikslo išryškinti informaciją 

ar pateikti ją kaip antrinę.

Internetiniuose projektuose 

PF Handbook Pro šriftas 

keičiamas Arial šeimos šriftais: 

antraštėms – Arial Bold, 

tekstams – Arial Regular.

Blankuose ir PPT skaidrėse 

naudojamas Calibri šriftas: 

Regular ir Bold.

Šriftai
PF Handbook Pro (TT) Thin
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Bold
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Regular
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Black
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Medium
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Thin Italic
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Bold Italic
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Regular Italic
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Black Italic
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

PF Handbook Pro (TT) Medium Italic
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

Calibri Regular
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .

Calibri Regular
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – ? ! „ “ ; ( ) : .
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Raštas – priemonė, leidžianti 

paįvairinti  vizualinio identiteto 

dizaino sprendimus, suteikianti 

daugybę kombinacijų variantų.

Raštą sudaro įstrižai, ritmiškai 

atkartotas, permatomas 

(permatomumas 25%) logotipo 

simbolio elementas, pilnai 

užpildytas balta spalva. Gali 

būti naudojamas bet kurios 

pasirinktos firminės spalvos fone.

Raštą galima spausdinti ant 

žalios spalvos fono, naudojant 

dalinio lakavimo būdą. 

Raštas
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Skiltelė – labai lankstus vizualinis 

objektas, kuris padeda paįvairinti 

vizualinio identiteto elementus, 

taipogi leidžia išskirti svarbias 

žinutes (antraštes, pavadinimus).

Griežtų šio elemento 

naudojimo taisyklių nėra. Yra 

kelios pagrindinės naudojimo 

galimybės: šviesios ar baltos 

spalvos fone rekomenduojama 

naudoti žalios spalvos skiltelę 

( ji gali būti užpildyta firminiu 

raštu), tamsiame fone, ant 

nuotraukos arba rašto turi būti 

naudojama balta skiltelė. 

Baltoje skiltelėje galima 

komponuoti logotipą 

(būtina laikytis nustatytos 

logotipo saugos zonos).

Skiltelės dydis nustatomas 

vizualiai, pagal šalia esančių 

elementų tarpusavio santykį.

Grafinis elementas
(skiltelė)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCI
DUNT U T LAOREET D OLORE MAGNA A LIQUAM ERAT V OLUTPAT. U T WISI E NIM AD M INIM VENIAM, QUIS 
NOSTRUD EXERCI TATION ULLAMCORPER SUSCIPIT LOBORTIS NISL UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 

-

-

Eodem m odo typi, qui nunc nobis videntur parum c lari, fiant s ollemnes i n futurum. T ypi non habent c laritatem 

-

-

Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

2014 09 08 NR. 00

Tel. (8 5) 261 0592,
faks. (8 5) 249 7137

info@smpf.lt
www.smpf.lt

8 mm 15 mm

30 mm

55 mm

20 mm

 
„Švietimo mainų paramos 
fondas“ logotipo simbolis 
komponuojamas lapo viršuje per 
vidurį, rekvizitai - lapo apačioje.

Rekvizitai atskirti grafiniais 
elementais (linija su apskritimais 
ir skiltelė komponuojama prie 
krašto), kuriuos galima sutikti 
visoje „Švietimo mainų paramos 
fondas“ reklaminėje medžiagoje. 
Šių grafinių elementų spalva yra 
tamsiai žalia.

Dokumentai
Formatas: A4
Pagrindinio teksto šriftas:
Calibri Regular,  
šrifto dydis 10 pt. Tekstams išskirti gali 
būti naudojamas Calibri Bold, Bold Italic, 
ir Italic šriftai.
Adreso ir rekvizitų šriftas: 
Calibri Regular,  
šrifto dydis 8 pt
Paraštės: dydžiai nurodyti 
milimetrais (mm)

Firminis blankas

12 mm
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6 mm

7 mm

6 mm

 
Kortelė – tarptautinio formato  
(85 x 55 mm). 

Logotipas yra komponuojamas 
vizitinės kortelės dešiniajame, 
viršutiniame kampe. Grafinis 
elementas (žalios spalvos 
skiltelė) nurodo vardo ir pareigų 
vietą, kurie atskirti tarpusavyje 
žaliu apskritimu. Tuo atveju 
jeigu vardas ir pavardė užima 
daugiau pločio apskritimas 
kartu su pareigomis pasislenka į 
dešinę pusę. Jeigu nėra rašomas 
skyrius, blokas Su grafiniais 
elementais vardu ir pareigomis 
yra nuleidžiamas į apačią 
(žemiau 1 mm).

Vizitinė kortelė

Formatas: 85 x 55 mm
Vardas, pavardė: PF Handbook Pro 
Bold, šrifto dydis 13 pt
Pareigos ir skyrius: PF Handbook Pro 
Regular, šrifto dydis 9 pt
Kontaktai: PF Handbook Pro Regular, 
šrifto dydis 8 pt
Svetainės adresas: PF Handbook Pro 
Bold, šrifto dydis 8 pt

Firminė 
atributika

 
Antroje kortelės pusėje 
informacija yra anglų kalba. 
Naudojamas pirmos pusės 
dizainas.
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Aplanko viršeliui naudojamas 
atspausdintas firminis raštas, 
sutinkamas visoje „Švietimo 
mainų paramos fondas“ 
reklaminėje medžiagoje ir 
logotipas įkomponuotas į grafinį 
elementą (baltos spalvos skiltelė)

Kontaktinė informacija talpinama 

aplanko nugarinėje pusėje.

Aplankas  I

Firminė 
atributika
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Aplankas II

Firminė 
atributika

 
Aplankui II yra pritaikytas 
kirtimas. Grafinis 
apipavidalinimas nesiskiria 
nuo Aplanko I, bet maketas 
išdėstytas pagal formą.
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Segtuvas

Firminė 
atributika

 
Segtuvo viršeliui naudojamas 
atspausdintas firminis raštas, 
sutinkamas visoje „Švietimo 
mainų paramos fondas“ 
reklaminėje medžiagoje ir 
logotipas įkomponuotas į grafinį 
elementą (skiltelė).

Galinėje pusėje yra talpinami 
logotipai.

Segtuvo nugarėlės apačioje 
pasikartoja logotipas (padėjus 
segtuvą lentynoje, galima bus 
lengvai jį atskirti). 
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Firminė 
atributika

 
Voko priekyje naudojamas 
„Švietimo mainų paramos 
fondas“ logotipas, kartu su 
grafiniu elementu (žalios 
spalvos skiltelė su firminiu raštu, 
komponuojama prie krašto).

Kontaktinė informacija su 
grafiniais elementais talpinama 
voko nugarinėje dalyje ant 
užlenkiamos uždarymo juostos.

Vokai

Tel. (8 5) 261 0592,
faks. (8 5) 249 7137
info@smpf.lt, www.smpf.lt

Tel. (8 5) 261 0592,
info@smpf.lt, www.smpf.lt

Tel. (8 5) 261 0592,
info@smpf.lt, www.smpf.lt



17

Bloknotas

Firminė 
atributika

 
Bloknoto lapo viršuje 
naudojamas „Švietimo mainų 
paramos fondas“ logotipas.

Užrašams skirta erdvė yra 
užpildyta horizontaliomis linijomis 
(linijų pasikartojimo žingsnis yra 
5 mm).

Apačioje yra grafinis elementas 
(žalios spalvos skiltelė), 
išskiriantis svetainės adresą.
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Padėkos raštas

Firminė 
atributika

 
Padėkos raštas apipavidalintas 
firmine žalia spalva ir grafiniais 
elementais, pasikartojančiais 
„Švietimo mainų paramos 
fondas“ reklaminėje medžiagoje.

Dekoratyvinę funkciją atlieka 
dvigubas rėmelis (storesnė linija 
prie krašto ir plona žaliame fone, 
nutrūkstanti prie skiltelių).

Galima naudoti padėkos rašto 
negatyvinį variantą.
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Elektroninis parašas

Firminė 
atributika

 
Parašą sudaro „Švietimo mainų 
paramos fondas“ vizualinio 
identiteto logotipas, grafiniai 
elementai ir rekvizitai išskirti 
skiltele, komponuojama prie 
krašto. 
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Kompaktinei plokštelei yra 
naudojamas firminis raštas, 
sutinkamas visoje „Švietimo 
mainų paramos fondas“ 
reklaminėje medžiagoje ir 
logotipas baltos spalvos 
skiltelėje, komponuojamas 
plokštelės viršuje per centrą.

Kompaktinės plokštelės vokelis 
yra dekoruotas logotipu ir 
grafiniu elementu (žalios 
spalvos skiltelė su firminiu raštu, 
komponuojama prie lapo krašto).

Kompaktinės 
plokštelės pakuotė

Firminė 
atributika
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PPT skaidrės

Firminė 
atributika

 
Pirmoje PPT skaidrėje (viršelis) 
logotipas yra komponuojamas 
baltos spalvos skiltelėje viršuje, 
o prezentacijos pavadinimas 
apačioje.

PPT skaidrėse logotipas 
talpinamas dešiniajame 
viršutiniame kampe. 

Šablonas dekoruojamas žaliu 
rėmeliu su firminiu raštu. 
Informacijai talpinti yra numatytas 
baltas plotas su iškirsta skiltele 
prie logotipo.

LOREM IPSUM LOREM IPSUM
•

•  Gothica, quam nunc putamus parum claram,    

•

•
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Rašymo priemonė

Firminė 
atributika

 

Rašymo priemonėms 

ženklinti yra naudojama 

spalvoto logotipo versija.
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Ženkliukai

Firminė 
atributika

 
Ženkliukai yra dviejų rūšių:                         
žalios spalvos su firminiu 
raštu, kuriame logotipas yra 
komponuojamas viršuje baltos 
spalvos skiltelėje ir baltos 
spalvos su centruotu logotipu ir 
grafiniu elementu (žalios spalvos 
skiltelė su raštu)apačioje.
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Vardo ženkliukas

Firminė 
atributika

 
Aliumines vardo korteles sudaro 
asmens vardas, pavardė, 
pareigos ir skyrius. Naudojamas 
firminis šriftas.

Vardo kortelės gali būti 
ženklinamos dviems būdais: 
logotipo simboliu ir grafiniu 
elementu (žalios spalvos skiltelė, 
komponuojama prie krašto). 
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Maišeliai

Firminė 
atributika

 
Maišeliai yra dviejų tipų:  
drobiniai ir popieriniai.

Yra du drobinių maišelių 
variantai. Pirmame logotipas 
komponuojamas per vidurį, 
apačioje grafinis elementas 
(žalios spalvos skiltelė užpildyta 
firminiu raštu). Antras maišelis yra 
apipavidalintas išdidintu logotipo 
simboliu, išdėstytu kairiajame 
apatiniame kampe. Logotipas 
talpinamas dešinėje pusėje 
viršuje.

Popieriniai maišeliai ženklinami 
logotipu per vidurį, apačioje 
yra grafinis elementas (žalios  
spalvos skiltelė užpildyta firminiu 
raštu). 
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Marškinėliai

Firminė 
atributika

 
Balti marškinėliai dekoruojami 
išdidintu logotipo simboliu, 
išdėstytu kairiajame apatiniame 
kampe. Logotipas talpinamas 
dešinėje pusėje viršuje.

Žalios spalvos marškinėliuose 
išlieka tokia pati kompozicija, tik 
taikomas vienspalvio logotipo 
negatyvas.
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Kepuraitės

Firminė 
atributika

 
Kepuraitės ženklinamos logotipu 
dešiniojo šono apačioje. 

Žalios spalvos kepuraitėse 
logotipas komponuojamas 
grafiniame elemente (baltos 
spalvos skiltelėje).
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Puodeliai

Firminė 
atributika

 
Baltos spalvos puodeliams 
dekoruoti taikomas grafinis 
elementas, pasikartojantis 
visoje „Švietimo mainų paramos 
fondas“ reklaminėje medžiagoje 
(žalios spalvos skiltelė užpildyta 
firminiu raštu), kuris yra 
komponuojamas viršuje arba 
apačioje. Logotipas yra per 
vidurį.

Žalios spalvos puodeliai 
ženklinami logotipu įkomponuotu 
į grafinį elementą (baltos spalvos 
skiltelė).
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Kompendiumas

Reklaminė 
medžiaga

 
Kompendiumo viršeliui 
naudojama nuotaikinga 
nuotrauka, kuri atspindi leidinio 
turinį. Pavadinimas ir papildoma 
informacija yra talpinama žalios 
spalvos apskritime. 

Leidinio viduje pristatoma 
informacija, su ja susiję vaizdai 
ir grafikai, laikantis apibrėžtos 
leidinio struktūros. 

Grafikus yra rekomenduojama 
vaizduoti infografiškai, naudojant 
firmines spalvas ir šriftus.
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Renginio programa

Reklaminė 
medžiaga

 
Renginio programos viršeliui 
naudojama teminė nuotrauka, 
kuri atspindi leidinio turinį. 
Pavadinimas ir papildoma 
informacija yra talpinama žalios 
spalvos apskritime.

Informacija yra dėstoma pagal 
numatyta maketo struktūrą. Data 
ir laikas yra išskirti grafiniais 
elementais, pasikartojančiais 
visoje „Švietimo mainų paramos 
fondas“ reklaminėje medžiagoje 
(žalios spalvos skiltelė).
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Plakatai

Reklaminė 
medžiaga

 
Plakatai gali būti išspręsti 
įvairiai, siūloma naudoti 
teminę nuotrauką, atspindinčią 
pagrindinę idėją, komponuoti 
ją naudojant pasikartojančius 
visoje „Švietimo mainų paramos 
fondas“ reklaminėje medžiagoje 
grafinius elementus ir 
sprendimus. Turi būti naudojami 
firminiai šriftai. 
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Skrajutė

Reklaminė 
medžiaga

 
Skrajutės gali būti maketuojamos 
įvairiai, siūloma naudoti 
teminę nuotrauką, atspindinčią 
pagrindinę idėją, komponuoti 
ją naudojant pasikartojančius 
visoje „Švietimo mainų paramos 
fondas“ reklaminėje medžiagoje 
grafinius elementus ir 
sprendimus. Turi būti naudojami 
firminiai šriftai. 
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Laikraštis

Reklaminė 
medžiaga

 
Laikraščio pavadinimui išskirti yra 
naudojamas grafinis elementas 
(žalios spalvos skiltelė).

Leidinyje pristatoma informacija 
ir vizualiniai elementai laikantis 
apibrėžtos leidinio struktūros 
(trys stulpeliai).

Papildoma svarbi informacija, 
citatos gali būti išskirti ant 
nuotraukos, žalios spalvos 
apskritime.



34

Lankstinukas

Reklaminė 
medžiaga

 
Lankstinuko viršeliui siūloma 
naudoti teminę nuotrauką, 
atspindinčią pagrindinę idėją, 
komponuoti ją naudojant 
pasikartojančius visoje „Švietimo 
mainų paramos fondas“ 
reklaminėje medžiagoje grafinius 
elementus ir sprendimus. Turi 
būti naudojami firminiai šriftai. 

Grafikus yra rekomenduojama 
vaizduoti infografiškai, naudojant 
firmines spalvas ir šriftus.
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Atvirukai

Reklaminė 
medžiaga

 
Atviruko priekyje yra 
rekomenduojama naudoti 
nuotaikingą nuotrauką, arba 
iliustraciją, komponuojant 
naudoti grafinius elementus ir 
sprendimus, pasikartojančius 
visoje „Švietimo mainų paramos 
fondas“.

Atviruko gale yra talpinama 
informacija ir logotipas.
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Roll-up

Reklaminė 
medžiaga

 
Roll-up‘ą sudaro: teminė 
nuotrauka, logotipas 
komponuojamas kairėje pusėje 
viršutiniame kampe ir tekstas. 
Aktuali informacija yra talpinama 
per vidurį.
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Mirum est notare quam littera gothica, quam 
parum claram, anteposuerit litterarum formas

humanitatis per seacula quarta decima
Eodem modo typi, qui nunc nobis 

 videntur parum

Facebook
viršelis

Reklaminė 
medžiaga

 
Facebook viršelis gali būti 
dviejų tipų: naudojama teminė, 
nuotaikinga nuotrauka ir firminis 
raštas su aktualia informacija 
ikomponuota į baltos spalvos 
apskritimą.


