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نحوه قرارگیری لوگو بر روی بک گراندهای  مختلف

۱- لوگو بر روی زمینه سفید فقط با رنگ اصلی استفاده می شود. 
۲- لوگو فقط بر روی زمینه قرمز با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود. 
۳- لوگو فقط بر روی زمینه آبی با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود. 

۴- لوگو فقط بر روی زمینه خاکستری با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود. 
۵- لوگو به رنگ مشکی فقط در مواقعی که محدودیت چاپ وجود دارد استفاده می شود. 

LOGO GUIDELINE



7

  لوگو در چه حالـت هایی و بـر روی چه بک گراندهایی نباید قرار گیرد

۱- لوگو به صورت outline  استفاده نشود.

۲-  لوگو با رنگ اصلی بر روی زمینه های رنگی دیگر استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.

۳- لوگو با رنگ اصلی بر روی پترن استفاده نشوددر این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.
۴- لـوگـو به صورت مورب استفاده نشود. 
۵-  رنگ لوگو نباید تغییر کند و  فقط با رنگ های اصلی استفاده شود.
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  لوگو در چه حالـت هایی و بـر روی چه بک گراندهایی نباید قرار گیرد

لوگو با رنگ سفید بر روی زمینه های رنگی غیر از رنگ های پالت رنگ اصلی استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.
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watermark نحوه استفاده از لوگو به عنوان 

در این حالت لوگو باید به رنگ سفید و یا داخل badge قرار گیرد.
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LOGO GUIDELINE
رنگ پنجم

برای رنگ پنجم از رنگ نقره ای استفاده شود.
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حریم لوگو

حداقل فاصله قرارگیری هر object با لوگو باید 2X باشد.
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LOGO BADGE

از بج دیجی کاال در مواقعی که لوگو را نمی توانیم بر روی زمینه های متفرقه قرار دهیم ، استفاده می کنیم.

LOGO BADGE
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LOGO BADGELOGO BADGE
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LOGO BADGE GUIDELINE
Guideline لوگو دیجی کاال به همراه بج با شعار و  آدرس سایت
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نحوه قرارگیری Badge بر روی زمینه های مختلف

badge می تواند به رنگ قرمز، آبی و خاکستری) با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی( باشد.
badge با رنگ سفید برای قرارگیری بر روی زمینه های متفرقه می باشد.
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SIGN

در مواقعی از  sign استفاده می شود که نمی خواهیم از لوگو استفاده کنیم.
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نحوه قرارگیری signبر روی بک گراندهای مختلف  

sign -۱ بر روی زمینه سفید فقط با رنگ اصلی استفاده می شود.
sign -۲ فقط بر روی زمینه قرمز با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود. 
sign -۳ فقط بر روی زمینه آبی با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود. 

sign -۴ فقط بر روی زمینه خاکستری با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی به رنگ سفید استفاده می شود. 
sign -۵ به رنگ مشکی فقط در مواقعی که محدودیت چاپ وجود دارد استفاده می شود.

SIGN GUIDELINE
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 sign در چه حالـت هایی و بـر روی چه بک گراندهایی نباید قرار گیرد

sign -۱ به صورت outline  استفاده نشود.

sign  -۲ با رنگ اصلی بر روی زمینه های رنگی دیگر استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.

sign -۳ با رنگ اصلی بر روی پترن استفاده نشوددر این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.
sign -۴ به صورت مورب استفاده نشود. 
۵-  رنگ sign نباید تغییر کند و  فقط با رنگ های اصلی استفاده شود.
sign -۶ با رنگ سفید بر روی زمینه های رنگی غیر از رنگ های پالت رنگ اصلی استفاده نشود، در این حالت لوگو باید داخل بج قرار گیرد.
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SIGN GUIDELINE
رنگ پنجم

برای رنگ پنجم از رنگ نقره ای استفاده شود.
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watermark نحوه استفاده از sign به عنوان

در این حالت sign باید به رنگ سفید و یا داخل badge قرار گیرد.
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SIGN GUIDELINE
sign حریم

حداقل فاصله قرارگیری هر object با sign باید 2X باشد.
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sign و لوگو  تحت هیچ شرایطی نباید در کنار هم قرار گیرند.
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SIGN BADGE
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نحوه قرارگیری Badge بر روی زمینه های مختلف

badge می تواند به رنگ قرمز، آبی و خاکستری) با کد رنگی موجود در پالت رنگ اصلی( باشد.
badge با رنگ سفید برای قرارگیری بر روی زمینه های متفرقه می باشد.

SIGN BADGE GUIDELINE
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Badge در چه حالـت هایی و بـر روی چه بک گراندهایی نباید قرار گیرد

badge  -۱ نباید به رنگ دیگری غیر از رنگ های موجود در پالت رنگ اصلی باشد.

badge -۲ نباید به صورت پترن باشد.
badge -۳ به صورت مورب استفاده نشود. 
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پالت رنگ اصلی
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در پالت رنگ های اصلی ترجیح بر این است از رنگ های ردیف وسـط استفاده  شود.

COLOR PALETTE



پالت رنگ ثانویه
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رنگ های ثانویه در مواقع نیاز به طیف گسترده تری از رنگ استفاده می شوند .


