Delta Marine
Kurumsal Kimlik Standartları
Rehberi

TİPOGRAFİ
Delta Marine’in kurumsal ve görsel bütünlüğü için aşağıdaki yazı karakterleri kullanılır. Bunların dışında,
benzer veya başka bir yazı karakteri kullanılmamalıdır. Powerpoint sunumları da bu kurala dahildir.

Helvetica Neue LT Pro 67 Medium Condensed
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
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Kurum adres bloğunda kurumun adı olarak kullanılır.
Uzun metinlerde başlık olarak kullanılır.

Helvetica Neue LT Pro 57 Condensed
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
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Kurum adres bloğunda kullanılır.

Helvetica Bold
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
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Corporate karakterinin olmadığı durumlarda başlıklarda kullanılır.

Corporate S Regular
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
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Düz metinlerde kullanılır.

Corporate S Regular
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
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Başlıklarda kullanılır.

TİPOGRAFİ
Helvetica Regular
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
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Corporate karakterine alternatif olarak düz metinlerde ve yazışmalarda
kullanılır.

Helvetica Regular
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
234567890?!%$&().,:;”
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Corporate karakterine alternatif olarak başlıklarda kullanılır.

Helvetica Italic ya da Oblique
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
234567890?!%$&().,:;”
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Tüm uzun metinlerde ve açıklama metinlerinde kullanılır.

KURUM RENKLERİ
Delta Marine’in kurum renkleri mavinin 2 tonundan oluşur. Bu tonlar koyu deniz mavisi ve açık deniz
mavisidir. Amblem üzerinde bu iki ton bulunurken, logotayp koyu deniz mavisiyle kullanılır. Zeminin koyu ya
da logoyu görünmez kılacağı durumlarda logo dişi olarak tamamen beyaz olarak kullanılır. Bunların dışındaki
kullanımlar ilerideki sayfalarda açıklanmıştır.

Mavi: Pantone 295
C: %100 M: %58 Y: %0 K: %21

Mavi: Pantone Cyan
C: %100 M: %0 Y: %0 K: %0

AMBLEM LOGOTYPE
Delta Marine’in amblem ve logotype’ı verilen örneğe uygun olarak herhangi bir deformasyona uğratılmadan
uygulanmalıdır. Delta Marine logotaypının kullanılacağı yerde her zaman okunabilmesi için iki tip kullanım
geliştirilmiştir. Kare logonun en küçük kullanım boyu 3 cm x 3 cm, yatay kullanımın ise 2 cm x 0,3 cm.‘dir.

Koyu ya da mavi renk fon kullanılması zorunlu olduğunda, logo beyaz dişi kullanılır.

Fax ve bunun gibi tek renk kullanım gerektiren durumlarda tam SİYAH renk kullanılır.

AMBLEM LOGOTYPE
Delta Marine logosu yatay olarak aşağıda gösterildiği şeklin dışında kullanılamaz.

Koyu ya da mavi renk fon kullanılması zorunlu olduğunda, logo beyaz dişi kullanılır.

Fax ve bunun gibi tek renk kullanım gerektiren durumlarda tam SİYAH renk kullanılır.

LOGO TEKNİK ÇİZİM
Delta Marine kare logosu tam kare ölçüsündedir. Delta Marine’in üçgeni ise tam bir ikizkenar üçgendir.

AMBLEM VE LOGOTYPE YANLIŞ UYGULAMALAR

Amblem tek başına kullanılamaz.

Logotayp tek başına kullanılamaz.

Amblem altında başka logotayp
kullanılamaz.

Koyu renk kullanımı, rehberde belirtilen
dışında bir şekilde kullanılamaz. Logoya
parlama, gölge vb efektler uygulanamaz.

