Οδηγός ορθής χρήσης λογοτύπου
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The Green Mission

Οδηγός ορθής χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το λογότυπο The Green Mission σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες της πρωτοβουλίας της SUNLIGHT Recycling για τη σωστή
ανακύκλωση μπαταριών.
Ανήκει σε ειδική κατηγορία που στόχο έχει την προβολή και
σηματοδότηση μιας (περιβαλλοντικής) πρωτοβουλίας και όχι ενός
brand.
Αποτελείται από το εξωτερικό πλαίσιο/περίγραμμα της μπαταρίας,
το λεκτικό: THE GREEN MISSION και τον υπότιτλο: RECYCLE RIGHT.
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ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
Το λογότυπο The Green Mission θα πρέπει σε κάθε εφαρμογή του να
περιβάλλεται από καθαρό χώρο, ίσο με με τη διάμετρο του κύκλου που
σχηματίζεται από το γράμμα «Ο» της λέξης MISSION.

Για να αποφύγουμε κάθε πιθανότητα μη ορθής χρήσης σε περίπτωση
που υπάρχει background, ενδεικτικός τρόπος είναι ο παρακάτω:
χρήση περιφερειακού παραλληλόγραμμου λευκού πλαισίου,
με στρογγυλεμένες γωνίες που ακολουθούν το σχήμα της μπαταρίας.
(Βλ. ενότητα: ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, σελ. 06)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα λευκού background
(π.χ. ανακυκλωμένο χαρτί ή τύπου kraft), θα πρέπει να τηρείται ο
καθαρός χώρος περιμετρικά του λογοτύπου και να προσεχθεί η σχέση
των χρωμάτων του λογοτύπου με το background χρώμα, ώστε να μην
υποστούν αλλοίωση τα χρώματα του λογοτύπου.
Εαν δεν είστε σίγουροι για το τυπογραφικό αποτέλεσμα, επιλέξτε μια
από τις μονόχρωμες εφαρμογές του λογοτύπου. (βλ. σελ. 04)
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ΧΡΩΜΑΤΑ
Δύο είναι τα χρώματα του λογοτύπου: Γκρι και πράσινο.
Τα χρώματα αυτά ορίζονται παρακάτω σε κωδικούς:
Pantone (Coated και Uncoated), Τετραχρωμίας (CMYK),
RGB (WEB, Video), RAL και καλύπτουν το σύνολο των τυπογραφικών,
ψηφιακών, οπτικοακουστικών και κατασκευαστικών εφαρμογών.

Pantone: Cool Grey 8 (Coated / Uncoated)
CMYK: C:0 - M:0 - Y:0 - K:60
RGB: R: 138 - G: 138 - B: 141
RAL: 9022

Pantone: 7488 (Coated / Uncoated)
CMYK: C:58 - M:0 - Y:85 - K:0
RGB: R: 114 - G: 213 - B: 74
RAL: 6038
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ΧΡΩΜΑΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στις περιπτώσεις που η εφαρμογή είναι υποχρεωτικά μονόχρωμη,
το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:
όλο Γκρι, όλο Πράσινο, ή Λευκό (σε μαύρο ή πολύ σκούρο background).
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3,3cm

Το λογότυπο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρότερη διάσταση
από την παρακάτω:

RECYCLE RIGHT= 4pt
4,1cm

RECYCLE RIGHT

Μέχρι αυτή τη διάσταση όλα τα στοιχεία του λογοτύπου
είναι ευανάγνωστα σε όλες τις τυπογραφικές εφαρμογές.

Για μικρότερες εφαρμογές, προτείνεται η χρήση του λογοτύπου χωρίς
τις γκρι γραμμές και τον υπότιτλο RECYCLE RIGHT μέσα στο σχήμα της
μπαταρίας. Ο υπότιτλος RECYCLE RIGHTείναι αναπόσπαστο μέρος του
λογοτύπου και τοποθετείται έξω από το σχήμα της μπαταρίας στο κάτω
μέρος, όπως τα παρακάτω:

RECYCLE RIGHT

RECYCLE RIGHT

RECYCLE RIGHT

RECYCLE RIGHT

RECYCLE RIGHT

RECYCLE RIGHT
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ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατά τη χρήση του λογοτύπου δεν πρέπει να:
• παραμορφώνεται η διάσταση/αναλογία του
• αλλοιώνονται τα χρώματα
• αλλάζουν τα χρώματα
• αλλάζει ο τρόπος γραφής των λεκτικών
• αφαιρείται το εξωτερικό πλαίσιο (σχήμα μπαταρίας).
Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο αρχείο για κάθε εφαρμογή.
Μην προσπαθείτε να το αντιγράψετε ή να το φωτογραφίσετε.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ για τυπογραφικές εφαρμογές αρχεία που
βρίσκονται στο internet [δεν διαθέτουν την κατάλληλη ανάλυση (dpi)
και τα σωστά χρώματα].
Αν δεν διαθέτετε τα σωστά αρχεία, απευθυνθείτε στην εταιρία.

THE

GREEN

MISSION
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
Οι γραμματοσειρές που προτείνονται να συνοδεύουν το λογότυπο σε
εφαρμογές με κείμενα, λεκτικά, επιστολές, καταχωρήσεις κτλ. είναι:
Για την τυπογραφία η οικογένεια Helvetica Neue με όλα της τα βάρη.
Για το internet η οικογένεια Open Sans με όλα της τα βάρη.
Τις γραμματοσειρές αυτές μπορείτε να τις βρείτε στο διαδίκτυο
χωρίς χρέωση.

Helvetica Neue Regular

Open Sans Regular

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

Helvetica Neue Italic

Open Sans Italic

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

Helvetica Neue Light

Open Sans Light

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

Helvetica Neue Light Italic

Open Sans Light Italic

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

Helvetica Neue Bold

Open Sans Bold

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

Helvetica Neue Bold Italic

Open Sans Bold Italic

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ
1234567890
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
Το The Green Mission είναι λογότυπο πρωτοβουλίας (Βλ. ενότητα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 01)
Βασική εφαρμογή του λογοτύπου είναι η παρουσία του σε σχέση με το
λογότυπο SUNLIGHT Recycling με κεφαλίδα το λεκτικό “Powered by”.
Το “Powered by” είναι υποχρεωτικό στην κοινή εμφάνιση των δύο
λογοτύπων και η θέση του είναι πάντα πάνω αριστερά από το
λογότυπο της SUNLIGHT Recycling. Το γράμμα “P” ξεκινάει από τη
δεξιά πλευρά του κύκλου, του σήματος της SUNLIGHT Recycling και το
γράμμα “y” έως τη δεξιά πλευρά από το γράμμα “U”. Η απόσταση του
“Powered by” από το πάνω μέρος του λογοτύπου SUNLIGHT Recycling
είναι όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Powered by

5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

“

Τώρα γνωρίζεις…

την επόμενη φορά που θα αλλάξεις την μπαταρία
του αυτοκινήτου σου, σκέψου διπλά
πού τελικά θα καταλήξει και πώς θα ανακυκλωθεί;

Ο ηλεκτρολύτης
είναι οξύ
το οποίο μπορεί
να προκαλέσει
αλλοίωση των
επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων

Η παλιά μπαταρία
αυτοκινήτου
περιέχει μόλυβδο
και ηλεκτρολύτη,
υλικά άκρως
επικίνδυνα

Powered by

Ο μόλυβδος πάνω
από ορισμένη
συγκέντρωση είναι
ιδιαιτέρως τοξικός
και επιβλαβής για
τον άνθρωπο και
ιδιαιτέρως για τα
μικρά παιδιά

RECYCLE RIGHT

“

RECYCLE RIGHT

Στην Ελλάδα
ανακυκλώνονται
επίσημα μόνο το
51%* των παλιών
μπαταριών
αυτοκινήτου

(Στην Ευρώπη ο μέσος
όρος ανακύκλωσης
είναι στο 95%)
* ετήσια έκθεση Ε.Ο.Α.Ν 2014

Μάθε πώς θα ανακυκλώσεις την μπαταρία σου
στη σελίδα του Green Mission

www.greenmission.gr
ή κάλεσε στο 210 624 5500
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Μέλος του Green Mission

Όταν το The Green Mission εμφανίζεται ως header ή footer μαζί με
άλλα λογότυπα, ενδείκνυται η προσθήκη του URL: www.greenmission.gr
στο πλάι από τη δεξιά πλευρά,
Powered by

www.greenmission.gr

www.systems-sunlight.com

ή από την κάτω πλευρά και κεντροαξονικά

Powered by

www.greenmission.gr

www.systems-sunlight.com
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
Η εφαρμογή με το λογότυπο ενός Μέλους της πρωτοβουλίας ακολουθεί
τους παρακάτω κανόνες:
Το The Green Mission λογότυπο πρώτο.
Το λογότυπο του Μέλους μετά, με την προσθήκη του λεκτικού:
«Μέλος του GREEN MISSION», όπου τοποθετείται πάνω από
το λογότυπο του Μέλους, κεντροαξονικά, με γκρι γράμματα (Κ: 85).
Το μέγεθος των δύο λογοτύπων πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος, εφόσον
αυτό είναι δυνατό.

Μέλος του GREEN MISSION

RECYCLE RIGHT

Μέλος του GREEN MISSION

Εναλλακτικά ακολουθούμε τον κανόνα εφαρμογής της οριζόντιας
στοίχισης του λογοτύπου του Μέλους με τη λέξη GREEN (βλ. σελ. 8)

Μέλος του GREEN MISSION

RECYCLE RIGHT

Σε περίπτωση που το λογότυπο του Μέλους δεν εφαρμόζεται με έναν
από τους παραπάνω κανόνες, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε
τα λογότυπα να στοιχίζονται οριζόντια, κεντροαξονικά και το μέγεθός
τους θα πρέπει να είναι τόσο ώστε να είναι ευανάγνωστα όλα τα
στοιχεία και των δύο λογοτύπων.
Εάν τα λογότυπα πρέπει να εφαρμοστούν σε χώρο μικρότερο
από τον ελάχιστο επιτρεπτό για το λογότυπο The Green Mission,
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή όπως προτείνεται στην ενότητα:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 05.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Το λογότυπο The Green Mission μπορεί να εφαρμοστεί και σε
οριζόντια ανάπτυξη μόνο όταν η εφαρμογή δεν αφήνει κανένα άλλο
περιθώριο.
Στην περίπτωση αυτή το λογότυπο ακολουθεί όλους τους
τυπογραφικούς κανόνες που έχουμε αναφέρει έως τώρα (χρώματα,
γραμματοσειρές κτλ).
Στην οριζόντια εφαρμογή είναι υποχρεωτικό το λογότυπο
The Green Mission να συνοδέυεται από το tag line RECYCLE RIGHT.

RECYCLE RIGHT
Ενδεικτική εφαρμογή σε μολύβι

RECYCLE RIGHT
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Για τις ανάγκες της πρωτοβουλίας The Green Mission δημιουργήθηκε
ένας χαρακτήρας που σκοπό έχει να προβάλει και να επικοινωνήσει με
το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα μηνύματα της δράσης και την υποστήριξη
που αυτή λαμβάνει από τα μέλη της.
Ο χαρακτήρας μπορεί να συνδυαστεί με το λογότυπο του μέλους
ώστε να επικοινωνείται και η συνεργασία με την πρωτοβουλία και το
μήνυμα.
Χρησιμοποιείται συγκεκριμένος χρωματικός κώδικας για κάθε
εφαρμογή, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Pantone: Neutral Black
(Coated / Uncoated)
CMYK: C:0 - M:0 - Y:0 - K:100
RGB: R: 26 - G: 23 - B: 27
RAL: -

Pantone: 712 (Coated / Uncoated)
CMYK: C:0 - M:23 - Y:37 - K:0
RGB: R: 250 - G: 207 - B: 166
RAL: -

Pantone: 576 (Coated / Uncoated)
CMYK: C:68 - M:24 - Y:92 - K:5
RGB: R: 97 - G: 143 - B: 56
RAL: -

Pantone: 577 (Coated / Uncoated)
CMYK: C:37 - M:7 - Y:53 - K:0
RGB: R: 178 - G: 201 - B: 140
RAL: -

*

Το περιβάλλον
ανταμείβει
όποιον το σέβεται

Pantone: 7519 (Coated / Uncoated)
CMYK: C:54 - M:61 - Y:69 - K:45
RGB: R: 91 - G: 70 - B: 55
RAL: -

*
Pantone: Cool Grey 8 (Coated /
Uncoated)
CMYK: C:0 - M:0 - Y:0 - K:60
RGB: R: 138 - G: 138 - B: 141
RAL: 9022

* Το background χρώμα της ταμπέλας και της μπαταρίας του
λογοτύπου, συνίσταται να είναι λευκό. Έτσι εξασφαλίζουμε την
καθαρότητα και την ευαναγνωσιμότητα του μηνύματος και του
λογοτύπου.
Αν το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί δεν είναι λευκό, θα πρέπει να
προσεχθεί η χρωματική σχέση του background με τα χρώματα των
γραμμάτων και της μπαταρίας, ώστε να μην υπάρξει αλλοίωση του
λογοτύπου. Το background της ταμπέλας και του λογοτύπου θα
πρέπει πάντα να έχουν το ίδιο χρώμα.

The Green Mission
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ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: RECYCLE RIGHT
Ο υπότιτλος του λογοτύπου «RECYCLE RIGHT» μπορεί να λειτουργήσει
«αυτόνομα» ώστε να επικοινωνήσει πιο έντονα το κεντρικό μήνυμα.
Για τυπογραφικές εφαρμογές χρησιμοποιήστε την γραμματοσειρά:
Helvetica Neue Regular με Horizontal scale: 90%
Η λέξη RECYCLE με χρώμα: CMYK (C:0, M:0, Y:0, K:60),
Pantone: Cool Grey 8 (coated, uncoated)
Η λέξη RIGHT με χρώμα: CMYK (C:58, M:0, Y:85, K:0),
Pantone: 7488 (coated, uncoated)
Για ηλεκτρονικές εφαρμογές:
Η λέξη RECYCLE με χρώμα: RGB (R:138, G:138, B:141)
Η λέξη RIGHT με χρώμα: RGB (R:114, G:213, B:74)

RECYCLE RIGHT
Το λεκτικό είναι καλό να συνοδεύεται από το σήμα της ανακύκλωσης
με μορφή φύλλων, που αποτελεί μέρος του λογοτύπου.
Ο υπότιτλος λειτουργεί αυτόνομα μόνο σε χώρο που περιλαμβάνεται
το λογότυπο The Green Mission σε κάποιο σημείο, ώστε να μπορεί να
γίνει ταύτιση, από πού προέρχεται.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένο ή προς αντικατάσταση
του λογοτύπου The Green Mission. (βλ. σελ. 10)
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ΜΉΝΥΜΑ 1:
“Αποστολή μας ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης
μπαταριών μολύβδου - οξέως”
Το μήνυμα: “Αποστολή μας ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης
μπαταριών μολύβδου - οξέως” μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
μέσα στις εφαρμογές της πρωτοβουλίας και εφόσον εμφανίζεται το
λογότυπο The Green Mission.
Είναι σημαντικό να είναι ευανάγνωστο.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένο ή προς αντικατάσταση
του λογοτύπου The Green Mission.
Για τυπογραφικές εφαρμογές χρησιμοποιήστε την γραμματοσειρά:
Helvetica Neue Regular με Horizontal scale: 90%

Ενδεικτικές εφαρμογές

Αποστολή μας:
ο σωστός τρόπος

ανακύκλωσης μπαταριών
μολύβδου - οξέως
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ΜΉΝΥΜΑ 2:
Το περιβάλλον ανταμείβει όποιον το σέβεται
Το μήνυμα: Το περιβάλλον ανταμείβει όποιον το σέβεται
ακολουθεί τους κανόνες του υπότιτλου (βλ. σελ. 12) και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα στις εφαρμογές της πρωτοβουλίας και
εφόσον εμφανίζεται το λογότυπο The Green Mission.
Για τυπογραφικές εφαρμογές χρησιμοποιήστε την γραμματοσειρά:
Helvetica Neue Regular με Horizontal scale: 90%
Η φράση: «Το περιβάλλον ανταμείβει» με χρώμα: CMYK (C:0, M:0, Y:0, K:60),
Pantone: Cool Grey 8 (coated, uncoated)
Η φράση: «όποιον το σέβεται» με χρώμα: CMYK (C:58, M:0, Y:85, K:0),
Pantone: 7488 (coated, uncoated)
Για ηλεκτρονικές εφαρμογές
Η φράση: «Το περιβάλλον ανταμείβει» με χρώμα: RGB (R:138, G:138, B:141)
Η φράση: «όποιον το σέβεται» με χρώμα: RGB (R:114, G:213, B:74)

Το περιβάλλον ανταμείβει
όποιον το σέβεται
Το μήνυμα μπορεί να λειτουργήσει και σε μία αράδα αλλά και
μονόχρωμο, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
Είναι σημαντικό να είναι ευανάγνωστο.

Το περιβάλλον ανταμείβει όποιον το σέβεται

Το περιβάλλον ανταμείβει όποιον το σέβεται

Το περιβάλλον ανταμείβει όποιον το σέβεται
Δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένο ή προς αντικατάσταση
του λογοτύπου The Green Mission.

The Green Mission
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The Green Mission
Τρόπος εμφάνισης σε κείμενα
Όταν θέλετε να αναφέρετε το λεκτικό The Green Mission σε κείμενα
όπως επιστολές, καταχωρήσεις, site, προωθητικά υλικά κτλ.
θα πρέπει το λεκτικό να είναι με πεζοκεφαλαία λατινικά γράμματα και
bold.
Αν υπάρχει η δυνατότητα, η λέξη Green μπορεί να πάρει πράσινο
χρώμα, The Green Mission, διαφορετικά μπορεί όλη η φράση να είναι
μονόχρωμη.
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The Green Mission

Οδηγός ορθής χρήσης

The Green Mission
Ενδεικτικές εφαρμογές
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικές εφαρμογές χρήσης του λογοτύπου,
για την καλύτερη κατανόηση αυτού του οδηγού.
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