
Overview
Call to Action & Messaging
Logos, Imagery & Colors

Το συγκεκριμένο έγγραφο θέλει να παρέχει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους
διαφήμισης και προώθησης που έχουν σχέση με την Team VeloCT δίνοντας έμφαση στην
ορθή χρήση του brand αυτής.

Η χρήση του ονόματος της Team VeloCT ή του brand αυτής απαιτή εκ των προτέρων
αξιολόγηση για χρήση αυτής σε προωθητικά υλικά. Με αυτό το έγγραφο επιτρέπουμε στο
κοινό μας να χρησιμοποιεί το brand μας αρκεί ο τρόπος χρήσης αυτού να πληρεί όλες τις
προϋποθέσεις.

Brand Guidelines:

1.
2.
3.

1.Overview

Team VeloCT Display Advertising Style Guide

Team VeloCT Brand Usage Guidelines

Το Call to action & messaging αποτελείται από τις συγκεκριμένες φράσεις, slogan της
ομάδας και την ορθή χρήση αυτών. CTA μηνύματα πρέπει να είναι επιλέγονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να επικοινωνούν με το κοινό και να το προτρέπουν να αλληλεπιδράσει με τα
προφίλ μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας αλλα και
να εγγραφεί στο newsletter μας. 

2. Call to Action & Messaging



Roboto κανονικό και μέτριο, Roboto κανονικό bold. Size 7-15 (Depends on where it is   
 used)
Roboto Condensed ελαφρύ, κανονικό και έντονο. Size 16-80 (Depends on where it is
used)

Allowed Text usage (format): 

Fonts: 

Graphical Styling: Shadow only in the colors of our brand. 

Color: Blue #1 (102260), Blue #2 (384B8A), Pink #1 (D08397), Pink #2 (EBB4C3), White
(#FFFFFF), Black (#000000).

3. Logos, Imagery Usage & Colors
Size:

Clear Space:

Color: Team VeloCT Blue #1 (102260), Team VeloCT Pink #1 (D08397), White (#FFFFFF)

Για να διασφαλίσουμε ότι το λόγκο είναι
ευδιάκριτο, εφαρμόστε ελάχιστο
πλάτος μιας ίντσας σε χαρτί, ή 72 pixels
σε οθόνη

Δώστε χώρο στο logo να αναπνεύσει.
Αφήστε περιθώριο τουλάχιστον
διπλάσιο από το πάχος του l στο veloct
σε κάθε του πλευρά 



Προτεινόμενη τριχρωμία: Προτεινόμενο ασπρόμαυρο

Αντεστραμμένη τριχρωμία Αντεστραμμένο ασπρόμαυρο

Όταν το background είναι διαφορετικό από τα παραπάνω τότε επιλέξτε την
άσπρη απόχρωση για σκούρες επιφάνειες και την μπλε για ανοιχτές: 

Σκουρόχρωμα: Ανοιχτόχρωμα:

Μη επιτρεπόμενες χρήσεις logo:

Μην χρησιμοποιείτε το αμάξι του logo μόνο,
χωρίς τα  γράμματα. 

Μην αντιστρέφετε τις ενδεδειγμένες
χρωματικούς συνδυασμούς



Μην χρησιμοποιείτε χρώματα τα οποία δεν
έχουν εγκριθεί ή αποχρώσεις.

Μην χρησιμοποιείται μόνο το περίγραμμα του
logo.

Μην χρησιμοποιείτε το logo με background
που έχει σχέδια.

Μην χρησιμοποιείτε το logo σαν background
σε άλλο κείμενο επάνω.


