PAŹDZIERNIK 2015
WŁAŚCICIEL ZNAKU - JAKUB TOMCZYK
Sklep Rallyshop.pl należy do firmy Cronic

KSIĘ GA ZNA K U

Dokument zawiera wszystkie informacje
potrzebne do prawidłowego używania logotypu
sklepu Rallyshop.pl.
Od początku istnienia firmy Cronic, właściciela sklepu Rallyshop.pl,
logotyp podobnie jak sama firma mocno wyewoluuował. Mimo iż w
pierwszej wersji był w on w zasadzie zwykłym napisem, to i tak stał się
całkiem rozpoznawalnym symbolem dynamicznie budującej się marki.
Uprzejmie
prosimy o używanie naszego logotypu zgodnie z
zamieszczonymi poniżej zasadami.

HISTOR I A Z NA K U

Ewolucja znaku na przestrzeni lat.
Na przestrzeni kilku lat logotyp sklepu Rallyshop.pl przechodził
stopniowo ewolucję, której celem było stworzenie znaku łatwiejszego w
użyciu i jeszcze bardziej rozpoznawalnego.
Wersja pierwsza: 2006
Wersja druga: luty 2012
Wersja trzecia: październik 2014

LOGOTYP - WER SJA N A JA SN E T ŁO

Wersje logotypu przeznaczone na jasne tła.
Oprócz podstawowej wersji logotypu, istnieją 3 wersje alternatywne.
Pierwsza z nich ograniczona barwnie (tylko jeden odcień czerwonego),
druga monochromatyczna i trzecia monochromatyczna o zmiennym
nasyceniu czerni (lite odcienie szarości).

LOGOTYP - WER SJA N A CI EM N E T ŁO

Wersje logotypu przeznaczone na ciemne tła.
Oprócz podstawowej wersji logotypu, istnieją 3 wersje alternatywne.
Pierwsza z nich ograniczona barwnie (tylko jeden odcień czerwonego),
druga monochromatyczna i trzecia monochromatyczna o zmiennym
nasyceniu bieli (lite odcienie szarości).

KONSTRU KCJA LOG OT YP U I P OL E OCH RON N E

Prosimy o nienaruszanie tekstami ani innymi
elementami graficznymi pola ochronnego
logotypu (kolor szary) oraz logotypu (zielona
maska).
Wielkość tego pola wynika z konstrukcji logotypu i nie jest wartością
stałą. Wielkość pola zmienia się proporcjonalnie ze znakiem.
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KOLOR YSTYK A LOG OT YPU

Podstawowa wersja logotypu Rallyshop.pl
składa się z 4 kolorów, wersja ograniczona
kolorystycznie nie posiada jaśniejszej czerwieni.
Geometryczny kształt wokół liter (w zależności od wersji, czarny lub
biały) stanowi elementarną składową logotypu.

STOSOWA NI E LOG OT YP U N A RÓŻ N YCH T ŁACH

Logotyp Rallyshop.pl występuje w dwóch
wersjach kolorystycznych, dedykowanych dla
jasnych i ciemnych teł.
Przy projektowaniu materiałów graficznych z użyciem logotypu
Rallyshop.pl staramy się używać wersji możliwie najbardziej
kontrastującej z tłem, na którym zostanie on umieszczony. Dopuszczalne
jest jednak użycie logotypu z białym geometrycznym kształtem na
jasnym tle (jeśli jest to atrakcyjne wizualnie) pod warunkiem, że różnica
kolorystyczna (logotypu i tła na którym się znajduje) będzie
wystarczająco duża by z łatwością zarejestrować charakterystyczny
pochylony kształt (przykład 2 i 4).

NIE
NIEDOZWOLON E SP OSOBY U Ż YCI A LOG OT YP U

Nie wolno ingerować w logotyp i uzywać go
w sposób prezentowany na poniższych
przykładach.

NIE

Całkowicie zabronione jest ingerowanie w elementy logotypu. Nie wolno
zmieniać kolorów, usuwać rozszerzenia domeny, usuwać pochylonego
kształtu wokół liter, zmieniać kształtu wokół liter, prezentować znaku na
zbyt mało kontrastujących tłach, umieszczać logo na przezroczystości
czy też umieszczać elementów w polu ochronnym.

NIE

SPONSOR GŁÓWNY
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Logotyp Rallyshop.pl wersja NA JASNE TŁO eps
LOGOTYP - WER SJ E DO ŚCI ĄG N I Ę CI A

h�p://rallyshop.pl/logotyp/wersja_na_jasne_tlo_eps.zip

Wektorowe wersje logotypu sklepu Rallyshop.pl

Logotyp Rallyshop.pl wersja NA JASNE TŁO pdf

Pod linkami wymienionymi obok udostępniamy wektorowe wersje
logotypów, dostępne do ściągnięcia w dwóch formatach, pdf oraz eps.
W celu uniknięcia pomyłki, każda z paczek jest stosownie opisana i
znajduje się pod osobnym linkiem.

Logotyp Rallyshop.pl wersja NA CIEMNE TŁO eps

h�p://rallyshop.pl/logotyp/wersja_na_jasne_tlo_pdf.zip

h�p://rallyshop.pl/logotyp/wersja_na_jasne_tlo_eps.zip

Logotyp Rallyshop.pl wersja NA CIEMNE TŁO pdf
h�p://rallyshop.pl/logotyp/wersja_na_jasne_tlo_eps.zip

