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Uvod │

Logotip DARS kot blagovna znamka

Blagovna znamka/logotip DARS je osnovna celica
razpoznavnosti in identitete DARS.
Je tisti osnovni element skozi katerega ljudje začutijo
podjetje in se vzpostavlja njihov odnos do podjetja.
Našo družbo predstavlja logotip DARS skupaj z
grafičnim jezikom, ki ga izražamo z našimi barvami,
tipografskimi elementi in oblikovanimi izdelki.
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Jezik, ki ga znamka govori je preprost, vendar korporativno avtoritativen, točno tak, kot se od družbe DARS
pričakuje.
Da bo ta jezik jasen in razumljiv in bo dosegal visoko
stopnjo razpoznavnosti družbe DARS, je izredno
pomembno, da spoznamo in upoštevamo osnovna
pravila, ki definirajo našo grafično podobo.
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Logotip DARS │

Osnovna izhodišča

Naš temeljni kamen, naš znak zaupanja, naše zagotovilo, da smo v resnici to kar trdimo, da smo in za kar
si prizadevamo, je, v vizualnem smislu, korporativni
znak družbe, logotip DARS.
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Korporativni razpoznavni znak – logotip se v principu
uporablja na štirih osnovnih področjih:
a. Razpoznavne aplikacije in oblike - osnovne komunikacijske aplikacije (memorandum s pripadajočimi
tiskovinami), ki se uporabljajo v imenu Darsa.
b. Aplikacije na marketinških materialih in produktih:
oglasih, tiskovinah, video produkcijah, interaktivnih
multimedijskih materialih itd.
c. Označevanje proizvodov (materialnih in nematerialnih - multimedijskih), proizvedenih na Darsu ali v
imenu Darsa.
d. Označevanje elementov, ki so v uporabi Darsa ali se
uporabljajo za utrjevanje blagovne znamke (objekti,
označevalni elementi, vozila, razstavni eksponati,
promocijski elementi).
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Logotip DARS │

Oblika logotipa

V smislu naše nove vloge, ki se bolj
kot v gradnji državne infrastrukture
kaže v obliki upravljavca in vzdrževalca
slovenskih avtocest ter organizaciji
spremljajočih dejavnosti je logotip reduciran na besedni znak - napis DARS,
ki je v svojem preteklem obdobju postopoma izgubil funkcijo kratice in skozi čas
postal generično ime.
Logotip DARS je črkovni znak, ki ga ni
mogoče poustvariti z obstoječim tipom
črke ampak je nespremenljiva unikatna
kompozicija štirih črk. Razmerja med
črkami ter njihovo višino in širino so
natančno določena in se ne smejo
spreminjati, saj sta s tem pogojeni
razpoznavnost in identifikacija Darsove blagovne znamke v primerjavi z
blagovno znamko X.

Vedno si naložite kopijo logotipa
DARS s spletne strani DARS.

Aplikacija logotipa, pozitiv/negativ
Osnovna aplikacija logotipa je v Darsovi
modri barvi na beli podlagi.
V Darsovih poslovnih tiskovinah se
uporablja logotip v negativni obliki,
medtem ko se za vse druge priložnosti
uporablja pozitiv ali negativ.
Obe aplikaciji logotipa sta enakovredni.
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Logotip DARS │

Varnostni prostor logotipa

Varnostni prostor logotipa je območje, na katerem poleg
logotipa ne sme biti nobenega drugega elementa.
Z varnostnim prostorom je definirana tudi najmanjša
velikost modre podlage, kadar uporabljamo negativno
različico logotipa. Pri določitvi minimalnega varnostnega
prostora si pomagamo s črko S, kot je prikazano na sliki.
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Minimalna površina podlage negativa v odnosu do
logotipa je definirana z velikostjo varnostnega prostora
(2 x 5 višin črke S).
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Logotip DARS │

Barva logotipa

Za aplikacije logotipa je predpisana Darsova temnomodra barva, ki jo uporabljamo kot razpoznavni
standard logotipa DARS.
Prednostna barva logotipa je modra na beli podlagi
oziroma bela na modri podlagi.

Darsova modra razpoznavna barva
Pantone 287
CMYK 100C, 60M, 0Y, 30K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005
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Logotip DARS │

Ravnanje z barvami

Barva logotipa je Darsova modra barva.
Kadar se logotip DARS pojavlja na Darsovi modri
podlagi, je lahko samo bele barve. Darsova modra
barva predstavlja temelj naše razpoznavne barvne
palete, zato naj se uporablja v čim večji meri.
Logotip na drugih barvnih podlagah
Kadar se logotip pojavlja na drugačnih barvnih ali
večbarvnih podlagah (npr. fotografijah) oziroma bolj
ali manj temnih podlagah, uporabimo bel logotip,
kadar pa je barvna podlaga bleda in neizrazita
uporabimo logotip v črni barvi, tako, da je dosežen
čim večji kontrast.
Na barvnih podlagah ne uporabljamo logotipa v
Darsovi modri barvi.
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Logotip DARS │

Osnovna konfiguracija napisov

Osnovno konfiguracijo razpoznavnih napisov
sestavljajo logotip DARS in pripadajoči opis družbe.
Pri širini logotipa 22 mm je velikost pisav 7 pt,
razmik med vrsicami (leading) pa je 7,8 pt
Tekst se nahaja zunaj varnostnega prostora logotipa

DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4, Celje

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4, Celje
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Tipografija │

Uporaba pisav

Darsova osnovna pisava je Interstate, ki jo uporabljamo za vse
osnovne razpoznavne tiskovine in elemente celostne grafične podobe.
Pisava Interstate ima karakter avtocestne pisave in je poleg logotipa
osnovni razpoznavani element CGP.
Zaradi specifičnosti uporabe pisave Interstate je za sekundarno pisavo
določena pisava Calibri, ki je vgrajena skoraj v vsak računalnik.
Pisava Calibri je predvidena za uporabo in izdelavo dokumentov v
elektronskih medijih in zagotavlja enoten videz naših dokumentov, ki
jih kreiramo na računalniku (Word, PowerPoint, internet, e-pošta).
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Interstate
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