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1 skyrius – užsienio rinkai

 – Manifestas ir šūkis

 – Vizualinis identitetas

 – Priemonių pavyzdžiai



Nelengva sudominti keliautoją 
aplankyti nedidelę Europos šalį, 
kuri neturi pribloškiančių gamtos 
ar architektūros stebuklų, kurios 
anglišką pavadinimą  sunku ištarti,  
į kurią tiesioginių skrydžių nėra tiek 
daug  ir apie kurią nežinoma nieko 
arba žinoma labai labai mažai.

Komunikacinis turizmo triukšmas 
intensyvus – nebūsi išgirstas, 
jei kalbėsi kaip visi. Mums reikia 
pasauliui prisistatyti savitai, 
originaliai. Ir mūsų žinutę įkvepia 
mūsų požiūris. Jis lemia ir tai, kokie 
mes esame, kaip gyvename,  ką savo 
svečiams leidžiame patirti.

Mes vertiname tikrus dalykus.  
Nuo maisto (geriausias – lietuviškas) 
iki pavydėtinai daug gamtos 
(savaitgaliais  ar vasarą gamtoje 
sutiksi visą Lietuvą); nuo tikrumo 
bendraujant (laikomės žodžio)  
iki tikrumo gatvėse (nenupudruota 
architektūra); nuo vertinamos 
kultūros (garsus teatras, gausiai 
žiūrimas pasaulio kinas, vešintys 
muzikos festivaliai) iki tikro, 
nedirbtinio svetingumo.

Pasauliui turime žinią: tai, kas tikra, 
mums yra gražu.  Real is beautiful.

Kai norisi pabėgti nuo dirbtinių 
šypsenų, betoninių džiunglių, 
plastikinės architektūros ar turizmo 
konvejerio, Lietuva – puikus 
pasirinkimas.

Lietuva yra vieta, kur vertinami 
tikri dalykai. Net jei jie neidealūs, 
netobuli. Mes didžiuojamės savo 
netobulumais. Kitaip tariant,  
mes matome grožį tikrume.

Toks yra mūsų naujas turizmo 
komunikacijos veidas. Nepagražintas, 
nuoširdus, tikras.

Lithuania. Real is beautiful.
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Lietuva yra vieta, kur vertinami 
tikri dalykai. Net jei jie neidealūs, 
netobuli. Mes didžiuojamės savo 
netobulumais. Kitaip tariant, mes 
matome grožį tikrume.

Lithuania.
Real is beautiful.

Šis šūkis naudojamas visoje užsienio 
rinkai skirtoje komunikacijoje.  
Jis visuomet naudojamas su  
žodžiu LITHUANIA logotipo  
ir šūkio junginyje.

Kalbame apie pamatinę vertybę 
ir unikalumą apibrėždami  
jį pačiu aiškiausiu žodžiu.

Sakome, kad mes tuo žavimės, tuo 
tikime. Pasigiriame nesigirdami.  
Kartu turime 

„real=beautiful=Lithuania“ sąsają.

Real is beautiful

Šūkis užsienio rinkai

Šūkis
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Vizualinio sprendimo ašis -
pašto ženklas. Tikras dalykas,
kurį klijuojame ant iš kelionių
siunčiamų atvirukų.

Užrašai LITHUANIA ir REAL IS 
BEAUTIFUL niekuomet neskaidomi. 
Bendra pašto ženklo struktūra 
neturėtų būti keičiama.

Pagrindinis logotipas

Pagrindinis logotipas
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Apsaugos zona
Aplink logotipą visada turi būti 
palikta laisvos erdvės. Minimalus 
atstumas aplink logotipą yra 1/4 
logotipo aukščio. Kur įmanoma, 
rekomenduojame palikti daugiau 
laisvos vietos aplink logotipą.

Kai logotipas jungiamas su lydinčiais 
ženklais, junginiui taikoma tokia pati 
apsaugos zonos taisyklė.

Minimalus dydis
Minimalus rekomenduojamas 
logotipas spaudoje – ne mažesnis 
nei 20 mm pločio. Skaitmeninėje 
erdvėje – ne mažesnis nei 160 px 
pločio. Kur galima, logotipą siūlome 
naudoti didesnį.

Logotipo apsaugos zona  
ir minimalus dydis

Apsaugos zona

20 mm

Minimalus dydis
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Naudojimas ant tamsių fonų
Pagrindinė logotipo versija geriausiai 
atrodo ant tamsių spalvinių arba 
fotografinių fonų.

Naudojimas ant šviesių fonų
Logotipo versija su kontūru 
naudojama ant šviesių fonų.
Ši versija turėtų būti naudojama
kuo rečiau (jeigu įmanoma 
patamsinti foną arba fotografiją,
kad logotipas be kontūro būtų 
geriau matomas, rekomenduojame 
taip padaryti).

Nespalvoto logotipo naudojimas
Tai išskirtiniais atvejais naudojamos 
logotipo versijos, kai neįmanoma 
logotipo naudoti spalvotoje 
spaudoje arba kitaip atgaminti
jo spalvų (pvz., graviruojant).

Šios logotipo versijos paruoštos
kaip darbiniai failai. 

Logotipo spalvinės
versijos ir naudojimas
ant skirtingų fonų

Logotipo naudojimas ant tamsių fonų Logotipo su apvadu naudojimas  
ant šviesių fonų

Logotipo naudojimas nespalvotoje   
spaudoje
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Netinkamas logotipo 
naudojimas

Kad užtikrintumėte tinkamą
logotipo naudojimą, siūlome
jo neskaidyti, nespalvinti ir kitaip  
nekeisti failų, paruoštų naudojimui.

Šiame puslapyje pateikti keli  
galimi netinkamo vartojimo 
pavyzdžiai:
1.  keičiamas logotipo dydis;
2.  keičiami elementai ir spalvos 

logotipo viduje;
3.  naudojamos neoficialios logotipo 

spalvos;
4. logotipas naudojamas be šūkio;
5.  keičiamas elementų dydis 

logotipo viduje;
6.  keičiamas šriftas logotipo viduje  

(šūkio šriftas).

Netinkami logotipo naudojimo pavyzdžiai 

Real is beautiful

1

4

2

5

3

6

9



Kada naudojame tik užrašą 
LITHUANIA su šūkiu?
Logotipo užrašas LITHUANIA
ir šūkis  REAL IS BEAUTIFUL 
naudojami tik išskirtiniais atvejais,
kai pašto ženklo forma netelpa
ant tam tikros priemonės
(pvz., plono rašiklio).

Užrašas LITHUANIA ir šūkis REAL  
IS BEAUTIFUL turi būti tamsiai  
žalios spalvos. Jei užrašo ir šūkio  
nėra galimybės naudoti spalvotų – 
sukurtos juodos ir baltos spalvų 
versijos. 

Užrašas ir logotipas gali būti 
komponuojami ir horizontaliai,
ir vertikaliai: padėtis priklauso
nuo formato.

Tokių logotipų naudojimo
pavyzdys – p. 37.

Šios logotipo versijos paruoštos
kaip darbiniai failai. 

Išskirtiniais atvejais 
naudojamos logotipo 
versijos

Išskirtiniais atvejais naudojamos spalvotos logotipo versijos

Išskirtiniais atvejais naudojamos nespalvotos logotipo versijos
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Sukurta papildoma lydinčių ženklų 
kolekcija, kuri padeda dar tiksliau 
nusakyti keliautojo į Lietuvą tikslą.  

Šie lydintys ženklai gali būti  
sujungti su pagrindiniu logotipu  
iš bet kurios pusės.

Dažniausiai makete rekomenduojame 
naudoti tik vieną lydintį ženklą, tačiau 
prireikus, galima sujungti ir daugiau  
(p. 13-15).

Be oficialaus leidimo, jokioms 
institucijoms, išskyrus Valstybinį 
turizmo departamentą prie Ūkio 
ministerijos, negalima piešti arba 
užsakyti naujų lydinčių ženklų.

Draudžiama keisti sukurtų ženklų 
spalvų, iliustracijų ir teksto 
kombinacijas.

Konkretūs pavyzdžiai – p. 23-48.

Šie ženklai paruošti naudoti
kaip darbiniai failai.

Lydintys ženklai
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Plakatų pavyzdžiai, kai pristatomas vienas turizmo produktas (pvz., kultūra, žmonės, gastronomija)Lydintis ženklas padeda tiksliau įvardyti 
komunikuojamą turizmo produktą 
(pvz., gamtą, kultūrą ar gastronomiją).

Kai logotipas naudojamas su vienu 
lydinčiu ženklu, jis visada sujungiamas
su logotipu.

Kurį lydintį ženklą naudoti?
Kuriant naują komunikaciją svarbu 
išgryninti, ką norime pasakyti. 
Dažniausiai turime susitelkti  į vieną 
temą. Išgryninus produktą, bus lengva 
pasirinkti tinkamą lydintį ženklą.

Kaip komponuoti makete?
Logotipą ir lydintį ženklą galima 
komponuoti bet kuriame maketo 
kampe, atsižvelgiant į pasirinktą 
fotografiją. Logotipas su ženklu 
geriausiai atrodo mažiausiai margame 
fotografijos plote.

Kada pagrindinis logotipas 
naudojamas su vienu 
lydinčiu ženklu
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Bendrai šalį pristatančiose 
priemonėse
Jeigu komunikacijos priemonė
(pvz., plakatas parodoje) yra skirta 
bendrai pristatyti šalį, tuomet galima 
naudoti daugiau nei vieną lydintį 
ženklą. Apskritai galima jungti visus 
lydinčius ženklus.

Tokios bendros komunikacijos 
priemonės visada bus mažiau 
originalios nei priemonės, kuriose 
komunikuojama viena specifinė tema, 
todėl, jei įmanoma, geriau strategiškai 
išgryninti, kas aktualu konkrečiai 
auditorijai, ir komunikuoti būtent tai.

Kada pagrindinis logotipas 
naudojamas su daug 
skirtingų lydinčių ženklų

Bendrai šalį pristatantis maketas
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Siekiame, kad priemonės, kurias 
sukuriame, būtų įdomios, taigi 
vengiame, kad papildomų ženklų 
kompozicijos atrodytų vienodai.

Griežtai apibrėžti, kaip komponuojami 
ar jungiami papildomi ženklai, 
negalima. Kelios toliau išvardytos 
rekomendacijos ir šiame BB pateikti 
pavyzdžiai turėtų būti atspirties taškas, 
kaip naudoti visus lydinčius ženklus 
vienoje plokštumoje:
• pagrindinis logotipas turėtų būti 

viršuje arba jam skiriama daugiau 
dėmesio;

• visi lydintys ženklai vienodo dydžio;
• keli lydintys ženklai gali būti 

sujungti, kiti atskirti, kad 
kompozicija būtų dinamiškesnė;

• venkite lydinčius ženklus 
komponuoti vienoje tiesioje linijoje, 
nebent tai būtina dėl labai mažo 
priemonės formato (p. 39);

• lydintys  ženklai neturėtų būti 
klijuojami vienas ant kito.

Kaip komponuoti
lydinčius ženklus, kai jie
visi naudojami makete

Lydinčių ženklų junginių kompozicijos
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Kai spaudos makete pabrėžiamas 
daugiau nei vienas turizmo produktas, 
galima naudoti daugiau nei vieną 
lydintį ženklą. Visgi jei įmanoma, 
reikia stengtis išgryninti komunikaciją 
ir naudoti tik vieną lydintį ženklą su 
logotipu.

Kai keli – pvz., du arba trys – lydintys 
ženklai naudojami makete, reikia 
stengtis, kad maketas nebūtų per daug 
statiškas: vienas papildomas ženklas 
gali būti sujungtas su logotipu, o kitas – 
šalia ir kiek pasviręs.

Jeigu makete trūksta dinamikos,
galima lydinčių ženklų nejungti 
(pavyzdys šioje skaidrėje dešinėje).

Lydintys ženklai su logotipu visada 
turėtų būti komponuojami vienoje 
maketo vietoje.

Kaip komponuoti
kelis lydinčius ženklus  
su pagrindiniu logotipu

Lydinčių ženklų junginių kompozicijos
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Korporatyvinė medžiaga
Korporatyvinėje medžiagoje –
vizitinėse kortelėse, blankuose, 
pasirašant elektroniniu parašu ir t.t. –  
naudojamas pagrindinis logotipas.  
Šiose priemonėse nenaudojami  
lydintys ženklai, nes nekomunikuojami 
specifiniai turizmo produktai.

Korporatyvinėje medžiagoje, kur fonas 
baltas, naudojamas logotipas su apvadu.

Kada pagrindinis logotipas 
naudojamas be lydinčių 
ženklų

Korporatyvinės priemonės pavyzdys
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Šriftai

Pagrindinis šriftas
„TT Chocolates“  – pagrindinis šriftas, 
jis visada naudojamas išorinėje 
komunikacijoje, t. y. plakatuose, 
leidiniuose, ant suvenyrų ir t. t.

Naudojami keli pagrindiniai šio šrifto 
stiliai – „Regular“, „Bold“ ir „Italic“.

Antrinis šriftas
„Arial“ – papildomas šriftas, jis 
naudojamas tik išskirtiniais atvejais. 
Šis šriftas yra visuose kompiuteriuose, 
todėl jis naudojamas „Word“, „Excel“, 

„PowerPoint“ ir kituose panašiuose 
dokumentuose.

Šis šriftas niekuomet nenaudojamas 
išorinėje komunikacijoje, t. y. plakatuose, 
skrajutėse, interneto puslapyje ir t. t.

Interneto puslapio šriftas
Interneto puslapyje siūlome naudoti 

„Roboto“ šriftą. Tai vienas iš „Google 
Fonts“ šriftų – https://fonts.google.com/
specimen/Roboto

TT Chocolates Regular

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

Arial

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

Arial Italic

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

Arial Bold

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

Arial Bold Italic

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

TT Chocolates Regular Italic

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

TT Chocolates Bold

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

TT Chocolates Bold Italic

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee
Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? :

Pagrindinis šriftas

Papildomas šriftas
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Šriftai

Pagrindinio šrifto naudojimas
Dažniausiai naudojamas pagrindinio 
šrifto stilius – „Regular“. Jis tinka tiek 
dideliems tekstams, tiek antraštėms. 

Jeigu reikia ką nors išskirti, galima 
naudoti pagrindinio šrifto stilius 

„Bold“ arba „Italic“.

Kuriant maketus svarbu nenaudoti  
per daug skirtingų šrifto dydžių. 
Informaciją išskirti galima, naudojant 
skirtingus stilius ir spalvas.

„TT Chocolates“ – aiškus šriftas, 
tinkamas naudoti ir mažo dydžio. 
Mažiausias rekomenduojamas 
dydis yra 7 pt. Kai šriftas toks mažas, 
siūlome rinktis kuo tamsesnę šrifto 
spalvą.

Didelėms antraštėms išskirti 
naudojame pagrindinio šrifto 
stilius REGULAR arba BOLD

Dideliems tekstams siūlome naudoti pagrindinio 
šrifto REGULAR stilių, nes jis labai aiškus. Jeigu 
tekste reikia ką nors paryškinti, siūlome 
naudoti BOLD stilių arba  REGULAR ITALIC
ir BOLD ITALIC versijas.

Paragrafams išskirti galime naudoti 
pagrindinio šrifto BOLD stilių
Dideliems tekstams siūlome naudoti pagrindinio 
šrifto REGULAR stilių, nes jis labai aiškus. 
Dideliems tekstams siūlome naudoti pagrindinio 
šrifto REGULAR stilių, nes jis labai aiškus. 
Dideliems tekstams siūlome naudoti pagrindinio 
šrifto REGULAR stilių, nes jis labai aiškus. 
Dideliems tekstams siūlome naudoti pagrindinio 
šrifto REGULAR stilių, nes jis labai aiškus.

Mažiausias rekomenduojamas teksto dydis yra 7 pt. Kai šriftas toks mažas,
siūlome rinktis kuo tamsesnę šrifto spalvą. Naudojant tamsesnę spalvą
kontrastas bus geresnis, o užrašas – labiau pastebimas.

Pavyzdys, kaip naudoti šriftą
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Pagrindinės spalvos
Pagrindinės vizualinio identiteto 
spalvos – pagrindinio logotipo 
spalvos.

Tamsiai žalia spalva gali būti tiek 
fono, tiek smulkesnių grafinių 
elementų ar teksto spalva.

Papildomos spalvos
Papildomos spalvos dažniausiai 
naudojamos tekstams: juoda –
ypač mažu šriftu užrašyto teksto 
spalva; tamsiai pilka – įprasta teksto 
spalva. Balta paprastai naudojama 
kaip fono spalva.

Spalvos

Pagrindinės spalvos

Papildomos spalvos

Šviesiai pilka

CMYK
0/0/0/6      
RGB
240/240/240      
PANTONE
Cool gray 1  
HEX
efefef   

Juoda

CMYK
50/0/0/100   
RGB
0/0/0     
PANTONE
Black 6      
HEX
000000  

Balta

CMYK
0/0/0/0      
RGB
255/255/255    
PANTONE
White   
HEX
ffffff

Tamsiai pilka

CMYK
0/0/0/80  
RGB
88/89/91      
PANTONE
Cool gray 11      
HEX
575656  

Apvado pilka

CMYK
0/0/0/25    
RGB
210/210/210   
PANTONE
Cool gray 4  
HEX
d2d2d2

Tamsiai žalia

CMYK
85/25/60/10     
RGB
0/130/115    
PANTONE
569    
HEX
008273 

Šviesiai žalia

CMYK
20/0/15/0      
RGB
200/230/220     
PANTONE
573    
HEX
c7e6dc  

Pavyzdys – logotipas
su pilku apvadu. Kitos 
logotipo versijos p. 8.

19



Šios spalvos nėra pagrindinės.  
Tai lydinčių ženklų spalvos.

Pateikti spalvų kodai turėtų 
pagelbėti norint pasiekti tikrai 
aukštos kokybės spaudą.

Šios spalvos naudojamos labai retais 
atvejais. Vienas iš jų – diagramos 

„PowerPoint“ pristatymuose (p. 46).

Lydinčių ženklų su apvadu versijos
Kaip ir logotipas, lydintys ženklai  
turi versijas su pilku apvadu,  
kurios naudojamos ant šviesaus  
fono. Pilkos spalvos kodas toks  
pat kaip logotipo su apvadu  
versijoje (p. 19).

Lydinčių ženklų spalvos

Lydinčių ženklų spalvos

CMYK 0/20/30/0      
RGB  250/210180      

CMYK 25/0/5/0     
RGB  180/225/240      
 

CMYK  5/50/80/0      
RGB  240/145/70      
    

CMYK 80/35/10/0      
RGB  10/140/190      
  

50% nuo
CMYK  5/50/80/0      
RGB  240/145/70      
   

50% nuo
CMYK 80/35/10/0      
RGB  10/140/190        
 

CMYK  30/0/40/0      
RGB  185/220/170      
  
CMYK  75/20/100/5      
RGB  75/145/65      

50% nuo
CMYK  75/20/100/5      
RGB  75/145/65        

CMYK  0/5/40/0      
RGB  250/240/175     
    
CMYK 20/35/100/0      
RGB  205/160/45     
  

50% nuo
CMYK 20/35/100/0      
RGB  205/160/45          
    

CMYK  30/25/5/0     
RGB  180/185/215     
     
CMYK  65/80/5/0      
RGB  115/80/155      
   

50% nuo
CMYK  65/80/5/0      
RGB  115/80/155
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Renkant fotografijas svarbu atsižvelgti, 
kad jos skleistų tikrumą, kitaip tariant, 
nereikia per daug retušuotų fotografijų, 
kurių spalvos netikros. Aplinka neturi 
būti per daug sutvarkyta, ji turi atrodyti 
natūraliai.

Tai nereiškia, kad nesiekiame 
profesionalumo. Rekomenduojame, 
kad visos komunikacijoje naudojamos 
fotografijos būtų sukurtos profesionalų.

Šiame puslapyje pateikti keli 
fotografijų, kuriose atsispindi tikrumas, 
pavyzdžiai. Šie pavyzdžiai turėtų tapti 
atskaitos tašku, renkant fotografijas 
ateityje.

Fotografijos stilistika

Fotografijų pavyzdžiai
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Nustatant logotipo dydį A formato 
maketuose visuomet reikia naudotis 
šiame puslapyje pateikta taisykle. 

Dydis apskaičiuojamas maketo 
horizontalios kraštinės ilgį dalijant 
į 14 dalių. Pagal gautą skaičių 
nustatomas paraščių, logotipo  
dydis ir teksto atitraukimo  
nuo kitų elementų atstumas.

Ši taisyklė galioja visiems A ir kitų 
panašių formatų maketams. Ypač 
siaurų arba ilgų maketų logotipo 
dydis nustatomas kiekvieną kartą 
individualiai įvertinus turimą plotą.

Logotipo naudojimo 
sistema

Logotipo makete schema

Logotipo ir lydinčio ženklo junginį  galima 
komponuoti įvairiuose  maketo kampuose. 

= 1 / 14 horizontalios kraštinės ilgio.

X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

X X

X X

5 X X
X

X X

=  14 X 
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Kuriant reklamos maketus visada rekomenduojame naudoti tik vieną 
fotografiją, kuri geriausiai atspindi norimą komunikuoti žinutę.

Visi reklamos maketai paruošti kaip darbiniai AI formato failai.

Reklamos maketo pavyzdys
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Kuriant reklamos maketus visada rekomenduojame naudoti tik vieną 
fotografiją, kuri geriausiai atspindi norimą komunikuoti žinutę.

Visi reklamos maketai paruošti kaip darbiniai AI formato failai.

Reklamos maketo pavyzdys
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Kuriant reklamos maketus visada 
rekomenduojame naudoti tik vieną 
fotografiją, kuri geriausiai atspindi 
norimą komunikuoti žinutę.

Visi reklamos maketai paruošti
kaip darbiniai AI formato failai. Šablonas

Reklamos maketo pavyzdys su ES paramos logotipu
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Visi reklaminių maketų failai paruošti 
kaip darbiniai AI failai.

Rekomenduojamas „roll up“ (ritininio) stendo, 
kurio matmenys 2000 x 850 mm, logotipo ir 
lydinčių ženklų dydis – 180 x 142 mm.

Parodos plakato stende pavyzdys
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Visi  maketai paruošti kaip darbiniai  
AI formato failai.

Leidinio viršelio pavyzdys
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Visi  maketai paruošti kaip darbiniai  
AI formato failai.

Leidinio viršelio pavyzdys
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Visi  maketai paruošti kaip darbiniai  
AI formato failai.

Leidinio atvartų maketavimo pavyzdys
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Visi  maketai paruošti kaip darbiniai  
AI formato failai.

Leidinio atvartų maketavimo pavyzdys
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Suvenyras
Medžiaginis krepšelis
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Suvenyras
Ženkliukai
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Suvenyras
Marškinėliai
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Suvenyras
Pašto ženklų rinkinys
Suvenyras
Pašto ženklų rinkinys

Šių pašto ženklų rinkinys – tik 
pasiūlymas. Norint tokius  gaminti,
reikia derinti su Lietuvos paštu.
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Suvenyras
Skėtis

35



Šis atvirukų rinkinys paruoštas
kaip darbinis AI formato failas.

Suvenyras
Atvirukų rinkinys
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Suvenyrai
Rašiklis ir USB atmintinė
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Socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyros pavyzdys

„Facebook“ paskyros 
standartiniame įraše lydintį 
ženkliuką rekomenduojame 
naudoti 138 x 108 px dydžio.

„Facebook“ paskyros įrašuose 
visuomet naudojamas tik lydintis 
ženkliukas be logotipo. Tai išskirtinis 
lydinčio ženkliuko naudojimo 
atvejis, nes paprastai jis visada 
naudojamas su pagrindiniu 
logotipu.
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Paskyros pavyzdys 
„YouTube“ kanale
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Socialinio tinklo „Twitter“ 
paskyros pavyzdys
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Name Surname
Chief specialist

State Department of Tourism 
under the Ministry of Economy
Local Tourism Subdivision 

Gedimino ave. 38, LT-01104 Vilnius, Lithuania
T. +370 XXX XX XXX   |  M. +370 XXX XX XXX
E. name.surname@tourism.lt
www.tourism.lt |  www.lithuania.travel    

Plan your visit:
www.lithuania.travel

Vizitinė kortelė ir blankas (angliškos versijos)

Vizitinės kortelės ir blankai sukurti LT ir EN 
kalbomis ir pateikti kaip darbiniai failai.

Vizitinę kortelę rekomenduojame spausdinti 
ant natūraliai atrodančio popieriaus: 
„Conqueror Connoisseur 100% Cotton 
Soft White“ 300 gsm arba „Gmund Cotton 
Linen Cream“ 01, 300 gsm.
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Vardas Pavardė
Vyr. specialistas

Valstybinis turizmo departamentas 
prie Ūkio ministerijos
Vietinio turizmo poskyris

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. 8 XXX XX XXX  |  Mob. 8 XXX XX XXX
E. p. vardas.pavarde@tourism.lt
www.tourism.lt |  www.lithuania.travel    

Sužinok daugiau:
www.lithuania.travel

Vizitinė kortelė ir blankas (lietuviškos versijos)

Vizitinės kortelės ir blankai sukurti LT ir EN 
kalbomis ir pateikti kaip darbiniai failai.

Vizitinę kortelę rekomenduojame spausdinti 
ant natūraliai atrodančio popieriaus: 
„Conqueror Connoisseur 100% Cotton 
Soft White“ 300 gsm arba „Gmund Cotton 
Linen Cream“ 01, 300 gsm.
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El. pašto parašas

Žalios spalvos kodas – RGB 0 130 115 
Pagrindinė teksto spalva – pilka 88/89/91 

Šriftas – „Arial“, šrifto dydis – 9 pt.

Telefono numerių kodai ir numerių skaitmenų  
grupavimas nurodyti atsižvelgus į nacionalinių ir 
tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisykles. Lietuviška parašo versija

<   Angliška parašo versija
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Vokų pavyzdžiai (žalios spalvos versija)

Logotipo lipduko plotis 38 mm Logotipo lipduko plotis 40,5 mm
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Vokų pavyzdžiai (baltos spalvos versija)

Logotipo lipduko plotis 38 mm Logotipo lipduko plotis 40,5 mm
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„PowerPoint“ pristatymo pavyzdys

Grafikams PPT prezentacijose 
rekomenduojame naudoti spalvas, 
nurodytas p. 19-20. 
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Dokumentų aplankas
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Pranešimo spaudai šablonas

Šis maketas paruoštas kaip darbinis „Word“ 
failas, kurį galima naudoti kaip šabloną, 
ruošiant kitus pranešimus spaudai.

Lietuviška versijaAngliška versija
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2 skyrius – vietinei rinkai

 – Šūkis

 – Vizualinis identitetas

 – Priemonių pavyzdžiai



Mūsų tikslas vietinėje rinkoje - 
atkreipti lietuvių dėmesį  
į potencialiai naujus gamtos  
ir kultūros paveldo objektus, 
esančius Lietuvoje, ir pateikti  
idėjų, ką galima aplankyti Lietuvoje.

Nė vienas mūsų negalėtų pasakyti, 
kad visur buvęs Lietuvoje. Kažkas dar 
nebuvęs IX forte ar tik pernai rudenį 
pamatęs Panerių geležinkelio tunelį 
ir sužinojęs apie kurortinę Juodšilių 
gyvenvietę planuotą tarpukariu. 
Nors šalis nedidelė, bet mažų 
atradimų – apstu.

Praplėskime vietos turistų
suvokimą apie Lietuvą.

Lietuva.
O čia ar buvai?

O čia ar buvai?

Vietinės rinkos šūkis

Šūkis
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Pagrindinis LT logotipasLietuvos žmonėms, keliaujantiems 
po Lietuvą, turime lietuvišką logotipo 
versiją. Šio logotipo naudojimo 
taisyklės tokios pačios, kaip ir 
angliškos logotipo versijos.

Kol kas lietuviams skirtoje 
komunikacijoje nenaudojame 
lydinčių ženklų, t. y. ant priemonių 
naudojame tik pagrindinį logotipą. 

Visi kiti vizualinio identiteto 
elementai, tokie kaip spalvos 
ir šriftai, naudojami taip pat, 
kaip ir užsieniečiams skirtoje 
komunikacijoje.

Vietinės rinkos logotipas
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Apsaugos zona
Aplink logotipą visada turi būti 
palikta laisvos erdvės. Minimalus 
atstumas aplink logotipą yra 1/4 
logotipo aukščio. 

Kur įmanoma, rekomenduojame 
palikti daugiau laisvos vietos aplink 
logotipą.

Minimalus dydis
Minimalus rekomenduojamas 
logotipas spaudoje – ne mažesnis 
nei 20 mm pločio. Skaitmeninėje 
erdvėje – ne mažesnis nei 160 px 
pločio. Kur galima, logotipą siūlome 
naudoti didesnį.

LT logotipo apsaugos zona  
ir  minimalus dydis

Apsaugos zona

20 mm

Minimalus dydis

4 X

X

X

X X
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Naudojimas ant tamsių fonų
Pagrindinė logotipo versija geriausiai 
atrodo ant tamsių spalvinių arba 
fotografinių fonų.

Naudojimas ant šviesių fonų
Logotipo versija su kontūru 
naudojama ant šviesių fonų.
Ši versija turėtų būti naudojama
kuo rečiau (jeigu įmanoma 
patamsinti foną arba fotografiją,
kad logotipas be kontūro būtų 
geriau matomas, rekomenduojame 
taip padaryti).

Nespalvoto logotipo naudojimas
Tai išskirtiniais atvejais naudojamos 
logotipo versijos, kai neįmanoma 
logotipo naudoti spalvotoje 
spaudoje arba kitaip atgaminti
jo spalvų (pvz., graviruojant).

Šios  logotipo versijos paruoštos
kaip darbiniai failai. 

LT logotipo spalvinės 
versijos ir naudojimas
ant skirtingų fonų

Logotipo naudojimas ant tamsių fonų Logotipo su apvadu naudojimas  
ant šviesių fonų

Logotipo naudojimas nespalvotoje   
spaudoje
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Netinkamas LT logotipo 
naudojimas

O čia ar buvai?

Kad užtikrintumėte tinkamą logotipo 
naudojimą, siūlome jo neskaidyti, 
nespalvinti ir kitaip nekeisti naudoti 
paruoštų failų.

Šiame puslapyje pateikti keli galimi 
netinkamo vartojimo pavyzdžiai:
1. keičiamas logotipo dydis;
2.  keičiami elementai ir spalvos 

logotipo viduje;
3.  naudojamos neoficialios logotipo 

spalvos;
4. logotipas naudojamas be šūkio;
5.  keičiamas elementų dydis 

logotipo viduje;
6.  keičiamas šriftas logotipo viduje 

(šūkio šriftas).

Netinkami LT logotipo naudojimo pavyzdžiai 

1

4

2

5

3

6
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Kada naudojame tik užrašą 
LIETUVA su šūkiu?
Logotipo užrašas LIETUVA ir šūkis  
O ČIA AR BUVAI? naudojami 
tik išskirtiniais atvejais, kai pašto 
ženklo forma netelpa ant tam tikros 
priemonės (pvz., plono rašiklio).

Rekomenduojame užrašą LIETUVA 
ir šūkį O ČIA AR BUVAI? rašyti 
tamsiai žalia spalva. Jei užrašo ir 
šūkio nėra galimybės rašyti tamsiai 
žaliai, yra sukurtos juodos ir baltos 
spalvos versijos. 

Užrašas ir logotipas gali būti 
komponuojami ir horizontaliai, ir 
vertikaliai: padėtis priklauso nuo 
formato.

Tokių logotipų naudojimo
pavyzdys – p. 37.

Šios logotipo versijos paruoštos
kaip darbiniai failai. 

Išskirtiniais atvejais 
naudojamos LT
logotipo versijos

Išskirtiniais atvejais naudojamos spalvotos LT logotipo versijos

Išskirtiniais atvejais naudojamos nespalvotos LT logotipo versijos 
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Plakato pavyzdys

Šis maketas paruoštas kaip darbinis 
PSD failas, kurį galima naudoti kaip 
šabloną, kuriant kitus plakatus.
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Plakato pavyzdys

Šis maketas paruoštas kaip darbinis 
PSD failas, kurį galima naudoti kaip 
šabloną, kuriant kitus plakatus.
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Suvenyras
Skėtis
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P. 4
• „Shutterstock“
• „Shutterstock“

P. 12, 23-25, 27-30, 32, 36, 
38-40, 46
• Visos fotografijos iš 

„Shutterstock“

P. 13, 26
• Marija Kisieliūtė

P. 21
Iš kairės į dešinę:
• „Shutterstock“
• Rasa Linkaitė
• „Shutterstock“
• „Shutterstock“
• „Shutterstock“
• „Shutterstock“
• Brooke Cagle: unsplash.com
• „Shutterstock“
• Rasa Linkaitė

P. 56-57
• Martynas Zaremba
• Evaldas Virketis

Fotografijų autoriai
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