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Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Gazteria eta 
Gizarte Ekintza Zuzendaritzak dokumentu hau 
prestatu du Gazte Informazio Zerbitzu ofizialen 
sarearen Ikusizko Nortasun (marka) berriaren 
erabilera arautzeko xedearekin, beti ere indarrean 
dagoen araudiari jarraiki. Ikusizko komunikazio 
sistema batez eta sareak mezuak zabaltzen 
dituen euskarrietako bakoitzari dagozkion 
aplikazioak zuzenduko dituen arau multzo batez 
horniturik geratuko da marka. 

Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 
honen hartzaileak honako hauek izango dira: 
Eusko Gazteen Informazio eta Dokumentazio 
Zentro Koordinatzailea, Kultura Saileko Gazteria 
eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzari atxikia; 
lurralde bakoitzeko foru aldundiaren mendeko 
Gazte Informazio Lurralde Zentroak; eta Gazte 
Informazio Zerbitzuen sarea.



Título en euskera 
Manual de Identidad Corporativa

aurkibidea 
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Oharra: eskuliburu honetan inpimatuta dauden koloreak gutxi gora-
beherakoak dira. PANTONE® gida erabiliko da koloreen erreferentzia 
gisa.
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71. Sarrera

Gazteinformazioa marka gure erakundearen ikusizko adierazmoldea da, eremu publikoan gure irudia 
eta gure presentzia indartzen laguntzen diguna. Markak Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzuak 
konfiantzazko irudi pertsonalizatuz hornitzen ditu. 

Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa honek Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzuen sarearen 
(gazteinformazioa) nortasun bereizgarrien ikusmolde bat eta bakarra transmititzeko beharrari 
erantzuten dio. Etorkizunean izango dugun proiekzioaren funtsezko osagaia da Programa. 

Eskuliburua gazteinformazioak bere mezuak zabaltzeko darabiltzan euskarri eta bide guztietan 
erakundearen ikusizko nortasuna aplikatzeko arauen erreferentzia dela ulertu behar da, erabiltzaileen 
eskura dagoena. Kontsultarako dokumentu teknikoa da, nagusiki Euskadiko Gazte Informazio 
Zerbitzuen sareari eta arte grafikoen, diseinuaren eta komunikazioaren arloko profesionalei 
zuzendua. 

Gazteinformazioaren edozein komunikazio elementu lantzeko garaian erabili behar diren oinarrizko 
jarraibideak barne hartzen dituen diseinu gidaliburua da. Berari esker ikusizko identifikazioen multzo 
osoa, bai kanporakoa bai barnerakoa, bateraturik geratzen dira. Horrenbestez, ezinbesteko tresna da 
bertan definitzen diren nortasun-elementuak aplikatzeko garaian. 

Programaren bidez gazteinformazioa markaren aplikazio eta erabilera arauak eta erakundearen 
ikusizko osagaietan eta osagai grafikoetan ordena ezartzera bideratutako konstanteak ezartzen dira. 
Funtsezkoa da arauak zorroztasunez betetzea, gure komunikazio ekintzen eraginkortasuna ahalik eta 
handiena izango bada. Hortaz, ez dago hemen zehaztutako elementuak aldatzerik edo hemen azaltzen 
diren jarraibideei men egin gabe beste batzuk sortzerik.  

Arau hauek zuzentasunez aplikatuz gero, gazteinformazioa markaren irudi oso, esaguratsu eta 
koherentea lortuko dugu.
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Gure marka askotariko audientzien 
aurrean komunikazioa kontrolatzea 
ahaltzen duen eta horiengan identifikazio 
azkarra erraztu eta proiektuarekiko lotura 
hertsia iradokitzen duen elementu 
grafikoa da.
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2.1.  
Gure marka
 

Zatitu ezineko osotasuna eratzen duten 
nortasun-zeinuen multzo bateratua da 
gazteinformazioa marka. Markaren osagaiak 
sinboloa, logotipoa, formak, tipografia eta 
erakunde-koloreak dira. 

Markaren osagaiak, horien proportzioak eta 
euren arteko harremana aldaezinak dira, 
entitate bakarra eratzen baitute. Konfigurazio 
horri edozein aldaketa eginda, zailagoa 
izango litzateke marka identifikatzea.

—————
Oharra:
Markaren aplikazioak eskuliburu honekin batera 
doan CDan aurki daitezkeen artxibo bektorialetatik 
hartuta erreproduzitu behar dira. Marka ez da inola 
ere irudizko artxiboetatik (.jpg, .gif eta abar) 
hartuta inprimatuko.
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Sinboloa

Sinboloa erakundearen filosofia adierazten 
eta bereizten duen osagai grafikoa da. 
Bere izatea badu, logotiporik gabe agertuz 
gero ere, eta gure marka berez adierazteko 
gai da. 

Publiko gaztearentzako marka erabilgarri 
eta esanguratsu gisa hartu dugun jarrera 
berria islatzen du gazteinformazioa 
sinboloak, eta marka nabaritasunez 
hornitzen du bere aplikazio guztietan.

Sinbolo hau aldaezina da, bai formaren 
bai kontzeptuaren aldetik. 
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Logotipoa

Logotipoa erakundearen tipografia eta 
bitarteko grafiko bereizgarriak erabilita 
markaren izendapena (naming delakoa) 
pertsonalizatzeari deritzo. Markaren 
ikusizko komunikazioaren ardatza da 
logotipoa. 

Logotipoa garatzeko aukeratu diren 
konbinaketa tipografikoak eta gama 
kromatikoak gazteinformazioa markaren 
nortasuna egokiro adierazten dute forma 
solido eta biribilduen bitartez, eta horiek 
irakurgarritasuna eta antzemangarrita-
suna ematen diote markari. 



Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 2. Oinarrizko nortasun arauak14

2.2.
Markaren 
bertsioak

Markaren erabilera premiei erantzuteko hiru 
bertsio landu dira: bertsio horizontala, 
marradun bertsioa eta bertsio bertikala.

Bertsio horizontala

Ahal dela, markaren bertsio horizontala 
erabiliko da.

Marradun bertsioa

Marraz egindako sinboloa: sinboloa 
erreproduzitzeko gardenkien baliabide 
grafikoa erabili ezin denean, bertsio hau 
erabiliko da alternatiba gisa. 

Bertsio bertikala

Kasu bereziren batean —eskuliburu 
honetan garatuta dauden aplikazioetan 
erakusten den bezala— bertsio bertikala 
erabili ahal izango da. 

Bertsio horizontala

Marradun bertsioa

Bertsio bertikala
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2.3.
Markaren 
eraikuntza

Marka leialtasunez adierazi eta erreproduzitzeko 
eta ordenaz eta koherentziaz aplikatuko dela 
bermatzeko, beharrezkoa da proportzioak, 
neurriak eta gainerako konposizio-argumentuak 
errespetatzea. 

Marka eskuliburu honi atxikitako CDan datozen 
jatorrizkoetatik erreproduzituko da.

Erreprodukzioaren aplikazio eta formatu 
guztietan nortasun-elementuen proportzioak, 
espazioak eta banaketa eraikuntza-erretikulan 
erakusten den moduan eta aldatu gabe 
mantendu behar dira derrigorrez. 

A
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2A

2A

3A

12A

A
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2A

4,5A

2A4A 4A 8A 11A

0,5A
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2.4.
Babes eremua

Babes eremua edo alde ukiezina markaren 
inguruan egon behar den gutxieneko 
segurtasun eremua da, markak 
gazteinformazioaren ikusizko adierazmolde 
gisa duen osotasunari eutsi diezaion. 

Inongo beste elementu grafikok ezin du muga 
hori gainditu. Horrela, bada, ezin da marka 
bisualki kutsatu. 

Nahitaezkoa da alde ukiezina errespetatzea. 
Eremu hori handitzea gomendatzen da ahal 
den guztietan eta marka orrialdearen 
gainerako elementuetatik (testu eta irudiak) 
aldentzea.

Jarraian gazteinformazioa markari 
aplikatuko zaion gutxieneko babes eremua 
aurkezten da. 

Irizpide berbera erabiliko da 2.2. ataleko 
markaren bertsioetan (bertsio bertikala eta 
marradun bertsioa). 

A

A

6A

6A

3A

3A

3A3A



2. Oinarrizko nortasun arauakErakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 17

2.5.
Txikitzeko arauak 

Marka osatzen duten nortasun-elementuak 
edozein euskarritan eta edozein metodo eta 
teknika erabilita erreproduzitzeko moduan 
diseinatu dira. 

Markak egokiro irakurria izateko onar dezakeen 
dimentsiorik txikiena da erreprodukzioaren 
gutxieneko neurria. 

Txikitzeko arau orokorrak

Erreprodukzio oso txikietan edo kalitatea 
bermatuko ez duten euskarri eta 
erreprodukzio-metodoetan, marka ezin 
izango da 30 mm baino neurri txikiagoan 
erreproduzitu. 

Markarako nahi den erreprodukzio neurria 
puntu honetan adierazitakoa baino 
txikiagoa izanez gero, sinboloa edo 
logotipoa bakarrik erabiliko da. Kasu 
honetan, sinboloa gehienez ere zabaleran 
12 mm izateraino txikitu daiteke; logotipoa, 
aldiz, zabaleran 20 mm izan arte.

Web ingurunean edo pantailan 
bistaratzeko gomendatzen den 
gutxieneko neurria

Web aplikazioetarako edo pantailan 
bistaratzeko markaren gutxieneko neurria 
354 x 129 pixelekoa izango da. Neurri 
txikiagoetarako gehien txikitzeko bertsioa 
erabiliko da. Bertsio hau gehienez ere  
304 pixeletaraino txikitu daiteke.

30 mm
304 pixel354 pixel

Txikitzeko arau orokorrak

Gehien txikitzeko  
bertsioa
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2.6.  
Kolorearen  
normalizazioa

Gure markan gazteinformazioa berrizta-
tzearen funtsezko elementu erakusgarria 
da kolorea.

Markaren kromatismoa osatzen duten 
erakunde-koloreak magenta eta morea 
dira, degradazio linealarekin konbinatuak. 
Aukeratu den gama kromatikoak markaren 
izaera adierazten du, eta gaztetasuna, 
konpromisoa eta modernitatea iradokitzen 
ditu.

Konbinaketa honek kuatrikromian eta 
RGBn erreproduzituta baino ez du emaitza 
egokirik emango.  
 
Batzuetan marka ezin izango denez kolore 
modu hauetan erreproduzitu, eta kontuan 
harturik bere identitatea hein handi 
batean koloreen konbinaketan datzala, 
tono kromatiko zehatzak normalizatu dira 
kolore modu desberdinak eskatzen 
dituzten hainbat ingurunetan aplikatu 
ahal izateko. 

Erakunde-koloreak

Kuatrikromiazko marka
Aplikazio inprimatuetan marka 
kuatrikromian erreproduzituko da ahal 
dela, eta hori izango da lehentasuna 
izango duen bertsioa. 

Kolore zuzenezko marka 
(PANTONE®)
Kolore zuzenezko bertsioak erabiliko dira 
kuatrikromian inprimatzea ezinezkoa 
denean edo horrela egitea deliberatzen 
denean.

RGB koloreak (pantaila)
Erakunde-koloreak pantailan 
erreproduzitzeko.

Marka web koloretan
Erakunde-koloreak web ingurunean 
erreproduzitzeko.

KUATRIKROMIA:
c0/m100/y0/k0

PANTONE
Process Magenta

RGB:
221/0/103

WEB KOLOREA:
FF0099

KUATRIKROMIA:
c58/m96/y0/k0

PANTONE
255

RGB:
131/50/147

WEB KOLOREA:
993399

DEGRADAZIO LINEALA

—————
OHARRAK:
1. Eskuliburu honetan erreproduzitutako koloreak ez dira erabat zehatzak. PANTONE® erabiliko da kolorearen erreferentzia gisa.
2.  Markaren irudia hainbat euskarritan ezar daiteke. Materialen eta kolorearen estandarizazio sistemen aniztasuna dela eta, ezinezkoa da markaren aplikazio posible 

guztiak arautzea. Horrenbestez, marka erakutsitakoak ez beste kolore batzuetan (serigrafia, RAL eta abar) erreproduzitu behar denean, euskarri bakoitzak eskura duen 
estandarreko kolorerik antzekoena erabiltzea gomendatzen da. 
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Kolore osagarriak

Gazteinformazioa markaren gama 
kromatiko bereizgarria osatzeko, 
honako kolore osagarriak erabili 
ahal izango dira. 

KUATRIKROMIA:
c32/m0/y29/k16

PANTONE®
557 C

RGB:
111/157/136

KUATRIKROMIA:
c29/m41/y0/k0

PANTONE®
264 C

RGB:
138/118/170

KUATRIKROMIA:
c31/m0/y12/k10

PANTONE®
5503 C

RGB:
105/172/136

KUATRIKROMIA:
c19/m8/y12/k0

PANTONE®
441 C

RGB:
169/194/196

KUATRIKROMIA:
c1/m0/y10/k21

PANTONE®
413 C

RGB:
182/177/159

KUATRIKROMIA:
c0/m64/y100/k0

PANTONE®
166 C

RGB:
245/89/18

% 80

% 60

% 40

% 20

KUATRIKROMIA:
c0/m30/y90/k0

PANTONE®
1375 C

RGB:
255/156/35

% 100
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2.7.
Bertsio  
kromatiko eta 
monokromatikoak

Ahal dela, marka bertsio polikromatikoan 
erabiliko da, hondo zuriarekin edo, bestela, 
hondo argiekin. 

Sormena eskatzen duten euskarrietan 
(erakunde-karpetak, kartelak, kanpoko 
seinaleak, elementu promozionalak eta abar), 
hondo polikromatikorako bertsioa erabiliko da 
(negatiboa).

Markaren erreprodukzioa tinta bakarrean 
baino ezin denean egin, erakunde-koloreen 
artean bertsio monokromatikoak erabiliko 
dira, hala positiboak nola negatiboak: 
PANTONE© Process Magenta (magenta) edo 
PANTONE© 255 (morea).

Beharrezkoa izanez gero, gris (beltza % 50ean) 
eta beltzezko bertsioak erabiliko dira.

Nolanahi ere, markaren erreprodukzioan 
erabiliko den kolorea euskarriaren ezaugarri 
teknikoen araberakoa izango da. 

b)  Bertsio monokromatikoa erakunde-
koloreetan (magenta eta morea)

c)  Bertsio monokromatikoa gris 
eta beltzean (beltza eta trama)

a)   Bertsio polikromatikoa 
(lehentasunez erabiltzekoa)

ERREPRODUKZIOA HONDO ZURIAREN GAINEAN (POSITIBOA)
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Erreprodukzioa hondo zuriaren 
gainean (positiboa):

a)  Bertsio polikromatikoa  
(lehentasunez erabiltzekoa).

b)  Bertsio monokromatikoa  
erakunde-koloreetan  
(magenta eta morea).

c)  Bertsio monokromatikoa gris eta 
beltzean (beltza eta trama).

Erreprodukzioa koloretako 
hondoaren gainean (negatiboa):

a)  Hondo polikromatikoa.
b)  Hondo monokromatikoa  

erakunde-koloreetan  
(magenta eta morea).

c)  Hondo monokromatikoa gris eta 
beltzean (beltza eta trama).

ERREPRODUKZIOA KOLORETAKO HONDOAREN GAINEAN (NEGATIBOA)

a)   Hondo polikromatikoa

b)  Hondo monokromatikoa erakunde-
koloreetan (magenta eta morea)

c)  Hondo monokromatikoa gris 
eta beltzean (beltza eta trama)
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FS Lola Bold
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Light
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Light Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Regular
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Regular Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Medium
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Medium Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Bold Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

2.8.
Erakunde-tipografia 

Gazte logotipoaren eraikuntza Arista Regular 
(Macintosh) tipografian oinarritu da zehazki, 
baina karaktere bakoitza aldatu eta berriz 
ukitu egin da. Horrenbestez, logotipoa 
formatu marratu editaezin gisa aurkezten da. 

Karaktereen kokapena, espazioen banaketa 
eta formen konbinaketa zuzena aztertu, 
aldatu eta berriz ukitu egin dira, markaren 
irakurgarritasuna areagotze eta bere egiturari 
oreka eta egonkortasuna emate aldera. Lan 
horren emaitza estetika sendo, moderno eta 
funtzionala da.

Arista tipografia markaren eraikuntzara edo 
sormenezko mezuetara mugatuta egongo da. 
Ezin da testu orokorrak konposatzeko erabili. 

Informazioa terminoa eratzeko FS Lola Bold 
(Macintosh) tipografia erabiliko da eta horrela 
osatuta geldituko da logotipoa.

Erakunde-tipografia

FS Lola (Macintosh) familia erabiliko da 
testuak konposatzeko garaian,  
erakunde-tipografia gisa: argitalpen eta 
eskuliburuetan, egunkarietako tituluetan, 
papergintza-aplikazioetan, publizitate-
aplikazioetan eta abarretan. 

Ez da beste tipografiarik onartuko inola ere, 
oso antzekoak izan arren. 

Ofimatikan eta on line erabiltzeko 
tipografia

Kontuan harturik FS Lola familia oso zehatza 
dela eta seguruenik erabiltzaile gehienek ez 
dutela edukiko, sistemaren ARIAL tipografia 
erabiliko da ofimatikan eta on line 
erabiltzeko erakunde-tipografia gisa. 

Bere abantaila nagusia Windows, Linux eta 
Macintosh sistema operatiboak darabiltzaten 
ordenagailu gehien-gehienetan aurki 
daitekeela da. 

Hori dela eta, egokia da gazteinformazioa 
saretik sortutako dokumentazio orotan 
erabiltzeko, bermatuta baitago testua 
egileak egin bezala ikusiko duela hartzaileak. 
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xxxx

x

2x

Marken alineazioa,
ezkerretara
lerrokaturik

Markek okupa
dezaketen

eremuaren muga

x

x

x

x

2.9.
Beste marka  
batzuekin batera 

Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren 
eskuliburuan adierazitakoa beteko da. 

Maila bereko markekin batera 

Aurreko atalean adierazitakoaz aparte, 
marka maila bereko beste marka 
batzuekin agertu behar denean, aintzat 
hartu behar da erakusten den erretikula 
eskalagarria. 

Arau gisa, gazteinformazioa ez beste 
markak Pantone© 255 kolorearen  
% 50eko ukituarekin (kuatrikromia: 
c58m96y0k0) erreproduzituko dira. 

MAILA BEREKO MARKEKIN BATERA 

EREDUA, OHIKO MARKEKIN BATERA 



Erakunde-nortasunaren  
oinarrizko aplikazioak
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3.1.  «Zentro Koordinatzailea»  
papergintza instituzionala 
— Gutunen lehenengo orria 
— Fax orrietarako eredua

3.2.  Erakunde-papergintza 
— Gutunen lehenengo orria 
— Fax orrietarako eredua

3.3.  «Lurralde Zentroak» papergintza 
— Gutunen lehenengo orria 
— Fax orrietarako eredua

3.4.  Administrazio lanetarako  
«Gazte Informazio Bulegoak»  
papergintza 
— Gutunen lehenengo orria 
— Fax orrietarako eredua

3.5.  Gutunen bigarren orria

3.6.  Estilo-orria

3.7.  Mezu elektronikoetarako sinadura 

3.8.   Bulegoko materiala 
— Oharretarako koadernoa (DIN A4) 
— Kautxuzko zigilua 
— Espediente-karpetak 
— CD/DVD azala eta gaileta

3.9.  Erakunde-karpetak

3.10.   Ekitaldi publikoetarako kartelak 
— Kartel handiak 
— Prentsaurrekoetarako kartelak

Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 
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Funtsezkoa da mezuak zabaltzeko erabiliko 
diren askotariko euskarri eta bideetan  
gazteinformazioa marka homogeneotasunez 
aplikatzea, markaren balioak transmitituko 
dituen ikusizko nortasun oso eta esanguratsua 
erdieste aldera.

Erakunde-nortasunak oinarrizko papergintzan 
eta papergintza teknikoan izango dituen 
oinarrizko aplikazioak erakusten dira atal 
honetan, bai eta erakunde-komunikazioaren 
euskarri eta elementu anitzak ere. Aplikaziorik 
erabilien eta adierazgarrienak garatu dira. 

Eredu hauek neurri errealean baino txikiago 
erakusten dira hemen. Neurrien kotak 
milimetrotan adierazita daude. 
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3.1.
«Zentro 
Koordinatzailea» 
papergintza 
instituzionala

Gutunen lehenengo orria

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia  
erabiliko da. 

—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.



3. Erakunde-nortasunaren oinarrizko aplikazioak 29Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 

3.1.
«Zentro 
Koordinatzailea» 
papergintza 
instituzionala

Gutunen lehenengo orria

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, erakusten 
den kokapenean bezala. 
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3.1.
«Zentro 
Koordinatzailea» 
papergintza 
instituzionala

Fax orrietarako eredua

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia 
erabiliko da. 

—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.
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3.1.
«Zentro 
Koordinatzailea» 
papergintza 
instituzionala

Fax orrietarako eredua

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala. 
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3.2.
Erakunde-
papergintza

Gutunen lehenengo orria

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia  
erabiliko da. 

—————
Oharra: 
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.
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3.2.
Erakunde-
papergintza

Gutunen lehenengo orria

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala. 
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3.2.
Erakunde-
papergintza

Fax orrietarako eredua

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia 
erabiliko da.

—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.



3. Erakunde-nortasunaren oinarrizko aplikazioak 35Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 

3.2.
Erakunde-
papergintza

Fax orrietarako eredua

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala. 
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—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.

3.3. 
«Lurralde Zentroak» 
papergintza

Gutunen lehenengo orria

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia  
erabiliko da. 
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3.3.
«Lurralde Zentroak» 
papergintza 

Gutunen lehenengo orria

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala. 
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—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.

3.3.
«Lurralde Zentroak» 
papergintza 

Fax orrietarako eredua

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia  
erabiliko da. 
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3.3.
«Lurralde Zentroak» 
papergintza 

Fax orrietarako eredua

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala.
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—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.

3.4.
«Gazte Informazio 
Bulegoak» 
administrazio-
papergintza 

Gutunen lehenengo orria

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia  
erabiliko da.
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3.4.
«Gazte Informazio 
Bulegoak» 
administrazio-
papergintza 

Gutunen lehenengo orria

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala. 
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—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.

3.4.
«Gazte Informazio 
Bulegoak» 
administrazio-
papergintza 

Fax orrietarako eredua

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: helbideari dagokion  
testu-kaxarako FS Lola erakunde-tipografia 
erabiliko da. 
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3.4.
«Gazte Informazio 
Bulegoak» 
administrazio-
papergintza 

Fax orrietarako eredua

Estilo-orria
Gutunaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala. 
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3.5.
Gutunen  
bigarren orria

Neurria: Din A4 (210 x 297 mm).

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

—————
Oharra:  
Euskarri digitalean .doc (Word) formatuko 
egokitzapen bat erantsi da.

12

2535

21
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3.6.
Estilo-orria

Jarraian tipografia erabiltzeko jarraibide labur 
batzuk emango dira, gazteinformazioaren 
dokumentazio idatzia bateratze aldera. 
Aurrerantzean adieraziko direnak ez dira arau 
zorrotzak izango; hala ere, erakunde-nortasuna 
zainduko bada, barneko idazkietan eta, batez 
ere, kanpora begira egiten direnetan jarraibide 
hauei men egitea gomendatzen da. 

 
Letra-estiloa

Arial familia tipografikoa erabiliko da, bere 
estilo guztietan. 
 
Letra lodia testuak nabarmentzeko erabiliko 
da, baina ez da gomendagarria asko 
erabiltzea, kontrako efektua lortuko  
litzateke eta. 
 
Letra etzana beste hizkuntzetan idatzitako 
hitzak edo norbaitek esandakoak erakusteko 
erabiliko da. 
 
Letra lodi etzana goiko bi kasuak batera 
gertatzen direnean erabil daiteke. 
 
Testu luzeetan azpimarra eta letra larria 
(letren garaierak irakurketa zailago egiten 
du) erabiltzea ez da gomendatzen. Ez erabili 
inola ere itzalik, ingeradarik ez antzekorik. 

 
Parrafo-estiloa

Parrafo-estiloa alde bietara justifikatua da. 
Testu normalaren gorputza 10 puntukoa da 
eta bere lerroartea 12 puntukoa. 
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3.7.
Mezu 
elektronikoetarako 
sinadura

Marka: neurria eta kokapena, adierazten 
direnak bezalakoak.

Tipografiak: beharrezkoak diren datuak 
osatzeko, Arial sistemako tipografia 
erabiliko da, «Erakunde-tipografia» 
izeneko 2.8. atalean adierazi den bezala.

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

EUSKO GAZTEEN INFORMAZIO
ETA DOKUMENTAZIO ZENTRO
KOORDINATZAILEA
CENTRO COORDINADOR DE
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
JUVENIL DE EUSKADI

Donostia-San Sebastián, 1 • 01010 Vitoria-Gasteiz • T. 945 01 95 39 • F. 945 01 69 35 • www.gazteinformazioa.net

IZENA ABIZENAK
(Kargua)

izena@email.com

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

GAZTE
INFORMAZIOKO
LURRALDE ZENTROA
CENTRO TERRITORIAL
DE INFORMACIÓN
JUVENIL

Helbidea • 00000 Herria • T. 000 00 00 00 • F. 000 00 00 00 • www.gazteinformazioa.net

IZENA ABIZENAK
(Kargua)

izena@email.com

MARKA
NAGUSIRAKO
EREMUA

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

GAZTE
INFORMAZIO
BULEGOAREN IZENA
DENOMINACIÓN OFICINA
DE INFORMACIÓN
JUVENIL

Helbidea • 00000 Herria • T. 000 00 00 00 • F. 000 00 00 00 • www.gazteinformazioa.net

IZENA ABIZENAK
(Kargua)

izena@email.com

a) Zentro Koordinatzailearen mezu elektronikoetarako sinadura

b) Lurralde Zentroen mezu elektronikoetarako sinadura

c) Gazte Informazio Bulegoen mezu elektronikoetarako sinadura
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Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

.... agurgarria,

Ustrud tet lorerit ip ex er se dunt lummy nosto odolore molenisis nibh etuero consequis adit, sim
aciduip ent nulla ad ero eu feugiam, quat lortie dolortio erat prat vulputat. Ut lan velendre do odit ver ipisisim
dunt augait, qui et adiatio dolendrem vel inciduis alit wis eum vel dolorpe rcipit, quat alis dolesed dio ercillut
la consed exero consecte faccum zzrit alis dit am eugait, conse magniat, quisseq uissi.

Adeitasunez,

IZENA ABIZENAK
(Kargua)

izena@email.com

Estilo-orria
Gaiaren testua Arial tipografian 
konposatuko da, 10 puntuko 
gorputzarekin eta 12 puntuko 
lerroartearekin. Testuaren kaxa alde 
bietara justifikaturik egongo da, 
adierazten den kokapenean bezala.
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3.8.
Bulegoko materiala

Oharretarako koadernoa (DIN-A4)

Neurria: Din-A4 (210 x 297 mm).

Inprimaketa-modua: Offset.

Paper-mota: Offset 80 gr/m2   

edo gehiagokoa.

Tintak: 1 + 0 (Pantone® 255). 

 Kautxuzko zigilua

Neurria: 59 x 23 mm.

Erreferentzia: COLOR printer 40.

Tinta: ahal dela, PANTONE® 255 (morea) 
erakunde-kolorearen antzekoena.

Gaia:
Asunto

Data:
Fecha

16

20,6

20,6

11,5

9,5

2545,5

160

25

2525

209

9,8

DATUAK JARTZEKO AUKERA  DATOS OPCIONALES
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3.8.
Bulegoko materiala

Espediente-karpetak

Behin betiko neurria (tolestu eta gero): 
220 x 303 mm.

Imprimaketa-modua: Offset.

Paper-mota: Kartulina 250 gr/m2.

Tintak: 1 + 0 (Pantone® 255).

Gaia:
Asunto

Data:
Fecha

303

27

25

144

79

28

220 123 71 26

48 124 48
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Gaia:
Asunto

Data:
Fecha

120120

120

2403.8.
Bulegoko materiala

CD/DVD azala 

Behin betiko neurria: 120 X 120 mm.

Imprimaketa-modua: Offset.

Paper-mota: Offset 250 gr/m2.

Tintak: 4 + 0

CD/DVD azala

Kanpoaldea Barnealdea

CD/DVD gaileta

—————
Oharra:  
CD/DVD azalaren diseinua erantsi da .pdf 
dokumentu batean, digitalki inprimatua izan 
dadin.
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3.8.
Bulegoko material

CD/DVD gaileta

Neurria: 117 mm-ko diametroa.

Imprimaketa modua: Offset  
edo serigrafia.

Tintak: 4 tinta (kuatrikromia).

—————
Oharra:  
CD/DVD gailetaren diseinua erantsi da .pdf 
dokumentu batean, Aplis txantiloietan 
inprimatua izan dadin.
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3.9.
Erakunde-karpetak

Behin betiko neurria (tolestu eta gero):  
230  x 310 mm.

Imprimaketa modua: Offset.

Paper mota: Couché distiratsua 350 gr/m2.

Tintak: 4 + 1 (Pantone® Process Magenta).

Kalitateak: plastifikatu matea 
kanpoaldean eta UVI berniza.

230

225

45 230

120,5

121

310

230

81 28,5

29

56

198
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3.10.
Ekitaldi 
publikoetarako 
kartelak
 
Ondoko ereduetan ekitaldi publiko, biltzar eta 
harreman publikoetako bestelako ekintzen 
kariaz kartel eta askotariko euskarriak egiteko 
jarraitu behar diren koordinazio irizpideak 
ikus daitezke. 

Gazteinformazioa marka aplikatzerakoan 
«Oinarrizko arauak» atalean ezarritakoak 
aintzat hartuko dira.

a)  Ploter horizontala

b) Ploter bertikala

KARTEL HANDIAK
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3.10.
Ekitaldi 
publikoetarako 
kartelak
 
Kartel handiak

a)  Ploter horizontala 
Neurria: 300 x 240 cm. 
Inprimaketa-modua: ploterra. 
Kalitateak: glasofonatu matea luma-
kartoi gainean.

b)  Ploter bertikala 
Neurria: 80 x 200 cm. 
Inprimaketa-modua: ploterra. 
Kalitateak: glasofonatu matea luma-
kartoi gainean.

Prentsaurrekoetarako 
kartelak

a)  Prentsaurrekoetarako kartelak

b)  Mahaiaren aurrealdeko kartela

c)  Kantoreetarako kartela

b) Mahaiaren aurrealdeko kartela

c) Kantoreetarako kartela

a) Prentsaurrekoetarako kartelak

PRENTSAURREKOETARAKO KARTELAK

—————
Oharra:
Kartel guztien neurriak beharrizanen arabera 
eskalatu daitezke.



Seinaletika  
(kanpoko seinaleztapena)
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4.1.  Fatxada 
— Gaineko errotulua 
— Fatxadako errotulua 
— Kanpoko plakak 
— Konbinaketak

4.2.  Fatxadako beiratea 
—  Ikusizko nortasuna beiratean nola  

aplikatu 

4.3.  Sarbidea (barneko sarrera) 
— Sarbideetako goiko errotuluak 
— Sarbideetako plaka 
— Konbinaketak

4.4.  Gorpuzdun seinaleztapena 

4.5.   Barneko sarrerako monolitoa

Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 
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—————
Oharra:
Atal honetako seinaletika diseinu eta aplikazioak beharrizanen arabera eskalatu daitezke. 
Bulegoen tipologia anitzak direla eta, atal honetan kanpoko seinaleztapenerako jarraibide orokor batzuk bakarrik 
emango dira. Bulego bakoitzaren neurriei egokitutako diseinu eta aplikazioetarako, bulego eta zentro bakoitzaren 
azterketa zehatza egin beharko litzateke. 
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Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzuen sarean 
gazteinformazioa marka aplikatzea guztiz 
garrantzitsua da Programa honetan ezarri diren 
helburuak lortzeko garaian. 

Kanpoko seinaletikan marka aplikatzeko 
jarraibideak azaltzen dira atal honetan. 
Kanpoko seinaletikak sarearen instalazio 
partaideak modu homogeneoan identifikatzeko 
aukera emango digute, bulego bakoitzaren 
neurri, egitura eta espazioen banaketa 
desberdinak gorabehera. 

Jarraian datozen ereduak aplikaziorik 
esanguratsuenetatik aukeratu dira, bai oso 
adierazgarriak direlako bai beren hedapenaren 
garrantzia handia delako. Eremu hauek bereizi 
dira: fatxada, beirateak eta sarbidea.

Bulego bakoitzaren berezitasunak direla eta, 
zentro batzuek berariazko azterketa beharko 
dute marka aplikatzeko eta, aldi berean, beste 
ezaugarri batzuk aintzat hartzeko: eraikinaren 
berezitasuna, kokapena, arkitektura, ingurunea, 
kanpotik ikusaraztea eta abar. Alderdi hau ez 
dago programa honetan barne hartuta.

Komenigarria denean Programa honetan barne 
hartuta ez dauden bestelako eredu batzuk 
diseinatzea, hemen erakusten direnen 
erreferentziak kontuan hartuko dira irudi 
bateratua lortze aldera, markaren neurriak, 
tipografiak, espazioak, marrak eta abar 
errespetatuta. 

Erabili beharreko materialak bulego bakoitzaren 
ezaugarrien eta balia daitekeen azaleraren 
araberakoak izango dira. Materialei dagokienez, 
metakrilatoa eta binilo zuri ebakia erabili ahal 
izango dira, besteak beste.
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4.1.
Fatxada

Gaineko errotulua

Gaineko errotuluetan edo eraikinetako 
fatxadako errotuluetan dagozkion 
erakunde-koloreekin eta letra eta forma 
gorpuzdunekin aplikatuko da marka.

—————
Oharra:
Kartel guztien neurriak beharrizanen arabera 
eskalatu daitezke.
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ZENTROAREN
IRUDIRAKO
EREMUA

AB C

ZENTROAREN
IRUDIRAKO
EREMUA

AB C

4.1.
Fatxada

Fatxadako errotulua

Ondoko eredu grafikoetan fatxadako 
errotuluetan gazteinformazioa markaren 
koloretako hondoetarako bertsioa 
(negatiboa) aplikatzeko modua ikus 
daiteke, beti ere eskuliburu honetako  
2. atalean adierazitako proportzioak eta 
gutxieneko babes-eremuak errespetatuta.  

Hiru eredu grafiko daude ikusgai. Aukera 
bakoitza lokalaren ezaugarrien, bere 
fatxadaren eta udal arauen arabera 
aplikatuko da. 

a)  ERROTULU HORIZONTALA;  
LEHENTASUNEZ ERABILTZEKOA 
Gutxieneko formatu bat ezarri da: «A». Fatxadaren 
neurriaren arabera, errotulua bi aldetatik handitu 
ahal lizango da: «B» edo «C», premien arabera, 
more erakunde-kolorea erabilita. 

b)  ERROTULU HORIZONTALA

c)  ERROTULU KARRATUA
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4.1.
Fatxada

Kanpoko plakak

Gazteinformazioaren erakunde-
identifikaziorako kanpoko plaketan 
koloretako hondoei dagokien bertsioa 
(negatiboa) aplikatuko da, beti ere 
eskuliburu honetako 2. atalean 
adierazitako proportzioak eta gutxieneko 
babes-eremuak errespetatuta.  

Hiru aukera daude ikusgai. Aukera 
bakoitzaren formatu eta neurriak 
fatxadaren ezaugarri arkitektonikoen eta 
udal arauen arabera aplikatuko dira. 

a)  FORMATU HORIZONTALEKO PLAKA, 
LEHENTASUNEZ ERABILTZEKO BERTSIOA 
Gutxieneko neurria: 400 x 213 mm

b)  FORMATU KARRATUKO PLAKA

c)  FORMATU BERTIKALEKO PLAKA

1. bertsioa

1. bertsioa

2. bertsioa

2. bertsioa
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4.1.
Fatxada

Konbinaketak

Ondoko eredu grafikoan fatxadako errotu-
luen zenbait konbinaketa ikus daitezke: 
fatxadako errotulua eta kanpoko plaka. 
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4.2.
Fatxadako 
beiratea

Ikusizko nortasuna beiratean 
nola aplikatu (erakusleihoak)

Hona biniloetan aplikatzeko moduluzko bi 
eredu sekuentzial:

a)  Marraz osatutako formak, binilo zuri 
ebakian inprimatuak.

b)  Forma garden gainjarriak, binilo 
garden ebakian inprimatuak.

a) MARRAZ OSATUTAKO FORMAK

b) FORMA GARDEN GAINJARRIAK



4. Seinaletika (kanpoko seinaleztapena) 65Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 

4.2.
Fatxadako 
beiratea

Ondoko eredu grafikoan beirateetarako 
biniloen bi bertsioen aplikazioak ikus 
daitezke. 
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ESPACIO RESERVADO
PARA LA IMAGEN
DEL CENTRO

4.3. 
Sarbidea  
(barneko sarrera)

Sarbideetako goiko errotuluak

Fatxadako errotuluen irizpide berberak 
erabiliko dira, baina neurriak egokituta. 

Sarbideetako plakak

Kanpoko plaken irizpide berberak erabiliko 
dira, baina neurriak egokituta. 

SARBIDEETAKO GOIKO ERROTULUAK

SARBIDEETAKO PLAKAK

—————
Oharra:
Kartel guztien neurriak beharrizanen arabera 
eskalatu daitezke.

Errotulu horizontala,  
lehentasunez erabiltzekoa

Formatu horizontaleko plaka, 
lehentasunez erabiltzekoa

Errotulu  
horizontala

Formatu karratuko plaka

Errotulu  
karratua

Formatu bertikaleko plaka
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4.3. 
Sarbidea  
(barneko sarrera)

Konbinaketak

Ondoko eredu grafikoan sarbideetako 
(barneko sarreretako) errotulu, plaka 
eta biniloen zenbait konbinaketa ikus 
daitezke.
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4.4.
Gorpuzdun 
seinaleztapena 

Gorpuzdun letra eta formak erabiliko dira 
bulego edo zentroko arkitektura ezaugarriak 
direla eta, posible denean, beti ere 
eskuliburu honetako 2. atalean ezarritakoari 
jarraiki. 

Gorpuzdun errotulu-plaka 
angeluzuzena

Erakunde-koloreak dituen hondoko 
oinarrizko plaka. Gorpuzdun sinboloa eta 
letrak zuriz. 

Gorpuzdun markadun errotulua

Gorpuzdun sinboloa eta letrak erakunde-
koloreetan.

GORPUZDUN ERROTULU-PLAKA ANGELUZUZENA

GORPUZDUN MARKADUN ERROTULUA
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4.5.
Barneko  
sarrerako monolitoa

Aurrealde kurbatudun monolitoa, 
alde bat eta bikoa

Irudi grafikoa erakunde-hondoen gainean 
aplikatuko da, beti ere eskuliburu honetako 
arau unibertsaletan adierazten diren 
markaren babes-eremuak errespetatuta.

Alde biko monolitoa erabiliz gero,  
erakunde-diseinua eta diseinu promozionala 
konbinatu ahal izango dira. 



Barneko espazioak  
girotzea 
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5.1.  Erakunde-giropena

5.2.  Aireko seinaleztapena

5.3.  Euskarri promozionalak

Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 
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—————
Oharra:
Atal honetan instalazioak Ikusizko Nortasunaren (marka) arabera girotzeko 
jarraibide eta gomendioak ematen dira.
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5.1. 
Erakunde-giropena

Barnealdeen apainketari dagokionez, hormetan 
erakunde-koloreak erabiltzea iradokitzen da. 

Instalazioen apainketan koloreak aplikatzeko 
aukera batzuk aurkezten dira. Barneko giropena 
bulego bakoitzaren egitura eta arkitektura 
ezaugarrien araberakoa izango da. 

A AUKERA B AUKERA C AUKERA  

Elkarren ondoko hormak, 
PANTONE® Process Magenta eta/
edo PANTONE® 255 (morea) 
erakunde-koloreetan oinarrituak. 
% 30eko ñabardurarekin 
konbinatuko dira.

PANTONE® Process Magenta eta/
edo PANTONE® 255 (morea) 
erakunde-koloreak dituen 
goialdeko banda. Hormen 
behealdean girotzeko koloreak 
edo erabilitako kolorearen  
% 30eko edo gutxiagoko 
ñabardura erabiliko dira.

Eskuliburu honetako 2.6. atalean 
(Kolorearen normalizazioa) 
adierazitako kolore osagarrien 
gamaren konbinaketa hormetan.
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5.2. 
Aireko 
seinaleztapena

Sabaitik esekitako seinaleztapenetarako 
(zintzilikarioak) hiru formatu proposatzen 
dira:

a) Formatu angeluzuzena.
b) Formatu biribila (bi bertsio).
c) Formatu karratua.

Neurria: gutxieneko zabalera: 70 mm.

a) FORMATU ANGELUZUZENA b) FORMATU BIRIBILA c) FORMATU KARRATUA

1. bertsioa

2. bertsioa
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5.3. 
Euskarri 
promozionalak

Sareko bulegoetan informatzeko, apaintzeko 
eta identifikatzeko totem promozionalen bi 
formatu aurkezten dira:

a) Formatu angeluzuzeneko totema.
b) Formatu triangeluarreko totema.

a) FORMATU ANGELUZUZENEKO TOTEMA b) FORMATU TRIANGELUARREKO TOTEMA



Elementu  
promozionalak
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6.1. Kamisetak

6.2. Idazmahai-irudiak

6.3.  Oharretarako koadernoak

Erakundearen Ikusizko Nortasunaren Programa 
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6.1. 
Kamisetak

a) 1. eredua: fucsia kolorekoa.
b) 2. eredua: more kolorekoa.

a) 1. EREDUA: FUCSIA KOLOREKOA b) 2. EREDUA: MORE KOLOREKOA

Aurrealdea AurrealdeaAtzealdea Atzealdea
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6.2. 
Idazmahai-irudiak

Bi formatu aurkezten dira idazmahai-irudien 
hiru ereduetako bakoitzarentzat. 

1. 3:4 pantaila
(gutxieneko bereizmena: 800 x 600)

2. 16:9 pantaila
(gutxieneko bereizmena: 1280 x 800)

1. bertsioa

2. bertsioa

3. bertsioa
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6.3. 
Oharretarako 
koadernoak
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