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İçindekiler

Orjin Automotive Kurumsal Kimlik Kılavuzunda bulunan 
standartlar dışında yardım ve bilgi almak için Kurumsal İletişim

Birimine aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığı ile ulaşabilirsiniz

0 224 483 49 49
info@orjinautomotive.com
www.orjinautomotive.com

Başlık  Sayfa no Başlık  Sayfa no Başlık  Sayfa no
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Amblem ve Logo
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Amblem
Logotype
Logonun renkli kullanımları
Logonun s/b kullanımları
Logonun minimum kullanımları
Logo ile sloganın birlikte ve ayrı kullanım şekilleri
Logonun yanlış kullanımları
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Orjin Automotive amblemi 
kurum kimliğini oluşturan 
temel grafik öğelerin başında 
gelmektedir. Ambleme 
dair temel oranlar yanda 
belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle 
değiştirilmemelidir.

Orjin Automotive logotype’ı 
kurum kimliğini oluşturan 
en önemli ögelerden biridir. 
Oranlar yanda belirtilmiştir.

Orjin Automotive isminin yazımı 
için Museo Sans font ailesinden 
Museo Sans 900 kullanılmalıdır.
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64x

64x

1.0 Amblem 1.1 Logotype
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Orjin Automotive logosunun siyah/beyaz 
kullanım biçimi yandaki gibidir. 

Logo’nun s/b kullanımlarında 
%80 tram kullanılması gerekmektedir.

1.2 Logonun renkli kullanımı 1.3 Logonun siyah/beyaz kullanımları

Zorunlu hallerde kurumsal renk olan siyah zeminde dişi kullanım biçimi.

Zorunlu hallerde kurumsal renk olan turuncu zeminde dişi kullanım biçimi.

Logonun önerilen zeminsiz kullanım biçimi. 
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde 
(zeminsiz) kullanımı tercih edilmelidir.
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1.4 Logonun minimum kullanımları 1.5 Logo ile sloganın birlikte ve ayrı kullanım şekilleri

Logonun slogan ile birlikte iken kullanılabileceği 
minimum ebatlar yandaki gibidir. Belirtilen ölçüler 
dışında daha fazla küçültülemez.

Logonun slogan olmadan kullanılabileceği minimum 
ebatlar yandaki gibidir. Belirtilen ölçüler dışında daha 
fazla küçültülemez.

Orjin Automotive logosunun slogan olmadan 
kullanım biçimi yandaki gibidir. 

Logonun slogan ile kullanımında slogan “Automotive” 
kelimesinin “m” harfinden başlamalı ve logotype kullanımı 
sayfasında (sf.09)  açıklanan kurallara uyulmalıdır.

55 mm

8 mm

30 mm

5 mm
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1.6 Logonun yanlış kullanımları
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Renk 2.0
2.1

Kurum kimliği renkleri
Kurumsal renk seperasyonu
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2.0 Kurum kimliği renkleri 2.1 Kurumsal renk seperasyonu

Orjin Automotive logosunun temel renkleri aşağıda açıklanmıştır. 
Yayım amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda belirtilen renkler kullanılmalıdır.

Yayım farklı platformlarda yapılacaksa, teknik açılımlar için 
“Lim5 Creative Workshop” ile temas kurulmalıdır.

Renk seperasyonu kurum kimliği pantone renginin alt tonlarının basılı işlerde 
kullanım opsiyonlarını gösterir.

Renk seperasyonları ana renk haricinde Orjin Automotive logosunda
kesinlikle kullanılmamalıdır.
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Yazı Karakteri 3.0
3.1

Kurum kimliği yazı karakteri
Kurum kimliği yardımcı yazı karakterleri
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3.0 Kurum kimliği yazı karakteri

Orjin Automotive kurum kimliği yazı karakteri Helvetica Neue ailesidir. Yazım 
ve yayın amaçlı tüm çalışmalarda ve yazışmalarda Helvetica Neue ailesinin 
“Light” üyesi minimum 8 punto olacak şekilde kullanılmalıdır.

Helvetica Neue Light
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Helvetica Neue Medium
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Museo 100
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Museo 500
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Novitha Script

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnoprstuvwxyz

1234567890 !*( ) / % : $ ?<>;@&+=-
Museo 100 Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Museo 500 Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Museo 300
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Museo 700
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Museo 300 Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Museo 700 Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Helvetica Neue Light Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Helvetica Neue Medium Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Helvetica Neue Regular
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Helvetica Neue Bold
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Helvetica Neue Regular Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

Helvetica Neue Bold Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*”’( ) / % : $ ?<>;@&«+=-

3.1 Kurum kimliği yardımcı yazı karakteri

Helvetica Neue font ailesi dışında, yardımcı font ailesi Museo Sans olarak belirlenmiştir. 
Yayım amaçlı çalışmalar haricinde, özel çalışmalarda, VIP yazışmalarda, kültürel ve sanatsal 
uygulamalarda Museo Sans font ailesi kullanılabilir.

Museo Sans font ailesi dışında, ikinci yardımcı font 
ailesi Novitha Script olarak belirlenmiştir.
Sanatsal uygulamalarda font ailesinin “regular” 
üyesi kullanılabilir.
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4.0 Kartvizit

Kartvizit Türkçe ve İngilizce olacak şekilde iki yüzlüdür 
ve aşağıdaki şekilde üç ana birimden oluşmaktadır.
• İsim-Ünvan
• Logo
• İletişim bilgileri
Bu üç ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları 
yandaki gibidir ve bu oranlar değiştirilemez.

Kağıt: 300 gr. parlak kuşe
Ebat: 90 x 50 mm.
Baskı: 2+2 (Çift yüz)
   Pantone 144C
   Pantone 425C
Laminasyon: Mat selofan 

İlgili tasarım, kurumsal kimlik klasörünün içerisinde 
uygulamaya hazır halde bulunmaktadır.

Antetli kağıda ilişkin oranlar yandaki gibidir.

Kağıt: 110 gr. 1. hamur
Ebat: A4
Baskı: 2+0 (Tek yüz)
   Pantone 144C
   Pantone 425C
Laminasyon: Yok 

İlgili tasarım, kurumsal kimlik klasörünün içerisinde 
uygulamaya hazır halde bulunmaktadır.

4.1 Antetli Kağıt

orjinautomotive.com
HOSAB 3. Cd. No: 9 16159 NilŸfer / Bursa

0 224 483 49 49
0 224 483 50 80
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f. 
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HOSAB 3. Cd. No: 9 NilŸfer / Bursa TR
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+90 224 483 49 49
+90 224 483 50 80

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos

 
himenaeos. Vivamus quis tincidunt enim, a varius ligula. Pellentesque pellentesque sem

 
in pretium tincidunt. Suspendisse potenti. Vivamus varius commodo pharetra. Aliquam

 
ac arcu odio. Vivamus id augue et justo viverra volutpat. Phasellus laoreet ipsum mollis

 
lacus congue, sit amet lobortis mi mollis. Vivamus vel tristique sapien, eu tincidunt

 
ipsum.

Donec tristique risus sed quam mattis, vitae blandit dolor euismod. Ut nec velit sed turpis
 

fermentum egestas. Integer mi est, placerat non malesuada sed, vulputate sed nisi. Sed
 

a tellus nisi. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque vestibulum pharetra eros, id 
tincidunt mauris dignissim a. Pellentesque imperdiet tellus ipsum. Curabitur sed orci

 
venenatis, consectetur est ac, rhoncus massa. Morbi dapibus consectetur purus nec 
maximus. Donec vitae lobortis lorem. Aenean elementum consequat ante, vel tempor  
sapien sollicitudin vel. Phasellus et suscipit velit. Aenean at erat diam. Nullam luctus  
purus vel ligula hendrerit luctus. Nulla quis cursus est. Donec tempor augue sodales  
porta dapibus.

Etiam id tristique turpis. Donec nec eros ac orci mattis maximus. Nunc accumsan, risus 
ut auctor laoreet, velit velit aliquam justo, nec porta nisl neque vitae turpis. Nunc egestas 
consectetur felis nec porttitor. Integer elementum lacus erat, nec vehicula nisi tincidunt  
ac. Aenean eros urna, iaculis eget est molestie, ultrices molestie libero. Vivamus vehicula  
magna lectus, eu venenatis quam malesuada sit amet. Suspendisse potenti. Ut blandit 
nunc a nisi gravida pulvinar. Etiam non dictum tortor. Donec scelerisque nunc ligula, in 
pulvinar lorem semper et. Suspendisse congue, ligula vitae semper egestas, metus ligula 
pulvinar justo, vel tempus neque mauris vitae sem. Phasellus pellentesque mauris et mi 
dictum tristique. Mauris vel ante velit. Donec vel malesuada nisl.

Mauris sit amet nisl quis dolor pretium aliquam. In hac habitasse platea dictumst. 
Suspendisse aliquet et arcu id tempor. Sed id ligula sem. Fusce ligula quam, auctor sit  amet nibh vitae, pharetra euismod ex. Ut id sapien dapibus, tristique mi ut, sollicitudin 
nulla. Maecenas rhoncus rhoncus ipsum, ac lobortis orci eleifend in. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Quisque dapibus consectetur nisi ut  ornare. Nullam aliquam, libero non luctus imperdiet, sapien odio luctus erat, a blandit 
sapien diam vel ex. In luctus euismod tellus, ut tincidunt felis euismod id. In eleifend,  sapien pharetra venenatis mattis, nisl eros consectetur ligula, ac malesuada velit risus 
vitae nisl. Etiam pharetra turpis tortor, et condimentum ipsum placerat vel. Sed tincidunt, 
nulla vel finibus finibus, tellus leo sollicitudin nulla, id rutrum nisi est non arcu.

Saygõlarõmla



28 29Kurumsal Kimlik Kılavuzu

4.3 Misafir kartı4.2 Personel kartı

Personel kartı iki yüzlüdür.

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

Misafir kartı tek yüzlüdür.

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.
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4.4 Diplomat zarf

Diplomat zarf özel değil standart baskı  
yapılması planlanmıştır. Oranlar yandaki 
gibidir ve değiştirilemez.

Kağıt: 110 gr. 1. hamur
Ebat: 240 x 110 mm.
Baskı: 2+0 (Tek yüz)
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

Torba zarf özel değil standart baskı  
yapılması planlanmıştır. 

Kağıt: 110 gr. 1. hamur
Ebat: 320 x 240 mm.
Baskı: 2+0 (Tek yüz)
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

4.5 Torba Zarf

orjinautomotive.com   info@orjinautomotive.com
HOSAB 3. Cd. No: 9 NilŸfer / Bursa TR

p.
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+90 224 483 50 80
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+90 224 483 50 80
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4.6 Cepli dosya

Cepli dosya özellikleri aşağıdaki gibidir.

Kağıt: 300 gr. parlak kuşe
Açık ebat: 460 x 320 mm. 
        Cep: 210 x 100 mm
Baskı: 2+1 (Dosya)
   Pantone 144C
   Pantone 425C
          1+0 (Cep)
   Pantone 144C
Laminasyon: Mat selofan
Kırım: Bir (Orta)

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

Özel günler ve duyurular için dağıtılacak 
veya dijital ortamda gönderilecek 
olan davetiyeler, dört ana unsuru 
barındıracaktır: Logo, slogan (veya 
davet metni), ilgili görsel (silme) ve 
detaylı bilgi için kuşak.

Kağıt: 300 gr. parlak kuşe
Ebat: 200 x 90 mm.
Baskı: 4+0

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

4.7 Davetiye

Mutlu Bayramlar

Tarih, saat, LCV vb. detaylõ bilgiler.
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4.8 Cd

CD 
Serigraf baskı

CD etiketi
Kağıt: 350 gr. parlak kuşe
Kapalı ebat: 130 x 130 mm.
Baskı: 4+0
Laminasyon: Mat selofan

İlgili tasarım ve etiket bıçak izi, 
kurumsal kimlik klasörünün içerisinde 
uygulamaya hazır halde bulunmaktadır.

Sevk İrsaliyesi özellikleri aşağıdaki 
gibidir ve sürekli form olduğundan 
değiştirilemez. Değiştirilmesi 
sözkonusu olduğunda ebatları ile 
ilgili özellikle onay alınmalıdır.

Cins: Sürekli form
Ebat: 212 x 280 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

4.9 Sevk İrsaliyesi

28
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m
m

212 mm
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4.10 Fatura - 4.11 Fatura kartı

Fatura özellikleri aşağıdaki gibidir ve 
sürekli form olduğundan değiştirilemez. 
Değiştirilmesi sözkonusu olduğunda 
ebatları ile ilgili özellikle onay alınmalıdır.

Cins: Sürekli form
Ebat: 212 x 280 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

Fatura kartı özellikleri aşağıdaki gibidir.

Materyal: Plastik PVC
Ebat: 90 x 50 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik klasörünün 
içerisinde uygulamaya hazır halde 
bulunmaktadır.

Bloknot özellikleri aşağıdaki gibidir.

Kağıt: 
   Kapak: 350 gr. parlak kuşe
   İç: 90 gr. 1.hamur  
Ebat: 140 x 210 mm.
Açık ebat: 140 x 425 mm.
Sırt: 5 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C
Laminasyon: Mat selofan (Kapak)
Dikiş: Tutkal
Sayfa: 50’li cilt

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

4.12 Bloknot
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4.13 Konuşma kartı

Konuşma kartının özellikleri 
aşağıdaki gibidir.

Kağıt: 300 gr. mat kuşe
Ebat: 200 x 90 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

90
 m

m

200 mm

Bez çanta özellikleri aşağıdaki gibidir.

Bez: 80 gr. tela kumaş uzun renkli kulp
Ebat: 350 x 400 x 80 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

Tutacak: İp (Turuncu) / 700 mm.

4.14 Bez çanta

40
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350 mm
80 m

m
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4.15 Klasör sırtı

Tüm fabrika birimlerinde görülebilece klasör sırtlarının özellikleri aşağıdaki gibidir.

Ebat: 40 x 250 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik klasörünün içerisinde uygulamaya hazır halde bulunmaktadır .

Ürün ambalajı özellikleri aşağıdaki 
gibidir. Her ürüne göre farklı 
ebatlarda uygulanabileceğinden 
Orjin Automotive yetkililerinden 
onay alınarak çalışılmalıdır.

Kağıt: 230 gr. Japon Bristol
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C
Laminasyon: Mat selofan

4.16 Ürün ambalajı

25
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m
m
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m

40 mm

No.

Departman
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4.17 E-posta imzası

E-posta imzası, gönderildiği şirketin 
güvenlik ağına takılarak engellenmesini 
önlemek için çoğunlukla metin olarak 
çalışılmıştır.

İsim, ünvan ve diğer kişiye özel 
bilgiler word belgesinde hazırlanarak 
Orjin Automotive “IT” birimine teslim 
edilmektedir.

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya 
hazır halde bulunmaktadır.

Yıllık izin talep formunun özellikleri 
aşağıdaki gibidir.

Kağıt: 90 gr. 1. hamur
Ebat: 140 x 210 mm.
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya hazır 
halde bulunmaktadır.

4.18 İzin talep formu
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orjinautomotive.com   info@orjinautomotive.com
HOSAB 3. Cd. No: 9 NilŸfer / Bursa TR
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 +90 224 483 49 49

+90 224 483 50 80

Personel tarafõndan doldurulacaktõr:
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4.19 Kırlangıç & yelken bayrak

Kırlangıç bayrak özellikleri 
aşağıdaki gibidir.

Ebatlar: 
50 x 200 mm.
75 x 300 mm.

Yelken bayrak özellikleri 
aşağıdaki gibidir.

Ebatlar: 
70 x 300 mm.

İlgili tasarımlar, kurumsal kimlik 
klasörünün içerisinde uygulamaya hazır 
halde bulunmaktadır.

Masa bayrağı ebatı:15 x 22,5 mm. İlgili tasarımlar, kurumsal 
kimlik klasörünün içerisinde uygulamaya hazır halde bulunmaktadır.

Gönder bayrağı ebatı: 60 x 200 cm.
İlgili tasarımlar, kurumsal kimlik klasörünün içerisinde 
uygulamaya hazır halde bulunmaktadır.

4.20 Masa bayrağı 4.21 Gönder bayrağı

14
0 

m
m

20
0 

m
m

50 mm

20
0 

m
m

30
0 

m
m

75 mm

20
0 

m
m

30
0 

m
m

70 mm

18
0 

m
m

18
0 

m
m

15 mm 15 mm

60 cm

20
0 

cm



46 47Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Araç giydirme tasarımı
5.0
5.1 
5.2

Binek araç giydirme tasarımı
Minibüs giydirme tasarımı
Otobüs giydirme tasarımı
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5.0 Araç giydirme tasarımı

Ticari araç giydirme uygulaması, 
yanda belirtilen tasarıma
bağlı kalınarak yapılmalıdır.

Tasarımlar, logo ebat ve yerleri 
amacına uygun ve ilgi çekici 
görseller kullanılarak değiştirilebilir.

Van araç giydirme uygulaması, 
yanda belirtilen tasarıma
bağlı kalınarak yapılmalıdır.

Tasarımlar, logo ebat ve 
yerleri amacına uygun ve ilgi 
çekici görseller kullanılarak 
değiştirilebilir.

5.1 Van araç giydirme tasarımı
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Promosyon çalışmaları

6.0
6.1 
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Kupa
USB bellek / Power bank
Anahtarlık
Çakmak
Kurşun kalem
Tükenmez kalem
Araç kokusu
Bez çanta
T-shirt
Rozet
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6.0 Kupa

Kupa vb. promosyonlarda aşağıdaki özellikler esas 
alınacaktır.

Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

İlgili tasarım, kurumsal kimlik klasörünün içerisinde 
uygulamaya hazır halde bulunmaktadır.

USB bellek ve power 
bank uygulamalarında 
baskı alanının dar olduğu 
durumlarda logo slogan 
olmadan kullanılmalı 
ve minimum kullanım 
ölçülerine dikkat edilmelidir.

Baskı alanının geniş olduğu 
durumlarda ise logo slogan 
ile birlikte kullanılmalı ve 
enine ebatı 7 cm. üzerine 
çıkmamalıdır.

Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

6.1 USB bellek / Power bank
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6.2 Anahtarlık   6.3 Çakmak

Anahtarlık ve çakmak 
promosyonlarında 
aşağıdaki özellikler esas alınacaktır.

Baskı alanının dar olduğu durumlarda 
logo slogan olmadan kullanılmalı ve 
minimum kullanım ölçülerine dikkat 
edilmelidir.

Baskı alanının geniş olduğu durumlarda 
ise logo slogan ile birlikte kullanılmalı ve 
enine ebatı 7 cm. üzerine çıkmamalıdır.

Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

Kalem baskı uygulamalarında baskı 
alanının dar olduğu durumlarda logo 
slogan olmadan kullanılmalı ve minimum 
kullanım ölçülerine dikkat edilmelidir.

Baskı alanının geniş olduğu durumlarda ise 
logo slogan ile birlikte kullanılmalı ve enine 
ebatı 7 cm. üzerine çıkmamalıdır.

Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

6.4 Kurşun kalem   6.5 Tükenmez kalem
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6.6 Araç kokusu

Araç kokusu promosyonlarında 
aşağıdaki özellikler esas alınacaktır.

Koku türü olarak “.....” markasının “.....” kodlu 
kokusu veya temel notaları aynı olan bir koku 
seçilmesi markanın akılda kalıcılığı açısından çok 
önemlidir.

Baskı alanının dar olduğu durumlarda logo slogan 
olmadan kullanılmalı ve minimum kullanım ölçülerine 
dikkat edilmelidir.

Baskı alanının geniş olduğu durumlarda ise logo 
slogan ile birlikte kullanılmalı ve enine ebatı 7 cm. 
üzerine çıkmamalıdır.

Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

6.7 Bez çanta
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6.8 T-shirt

Promosyon t-shirtlerde
aşağıdaki özellikler esas alınacaktır.

Renkler: Siyah - Füme (ayrı ayrı tek renk)

Logo baskı alanı:
Baskı: 2+0
   Pantone 144C
   Pantone 425C

6.9 Rozet

Ebat : 75 mm.
Malzeme : Pirinç 
Renk : Gold
Gramaj : Belirlenecek
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Kurumsal koku

7.

Kurumsal koku olarak 
“.....” markasının 

“.....” kodlu kokusu 
kullanılacaktır.

Markanın akılda kalıcılığı açısından 
kokunun aşağıda listelenen alanlarda 

sürekli duyuluyor olması çok önemlidir.

● Orjin Automotive resepsiyonu
● Fuar standları
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İlanlar

8.0
8.1 
8.2
8.3

Eleman ilanı
Başsağlığı ilanı
Ürün bildirimi
İmaj ilanı
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8.0 Eleman ilanı 8.2 Ürün bildirimi8.1 Başsağlığı ilanı 8.3 İmaj ilanı

Personel ilanı için esas boyut olarak 
iki sütun genişliği esas alınacaktır.

Uzunluk, aranan kriterlere göre 
değişkenlik gösterecektir.

Başsağlığı ilanı için örnek boyut 
olarak 100 x 120 mm çalışılmıştır.

Ürün bildirimi; tekli ve çoklu olarak iki şekilde çalışılmaktadır.
Turuncu zemin üzerinde görüldüğü şekilde “ay_gün_yıl-günlük bildirim 
sırası” şeklinde bildirim kodu verilecektir. Kodlama şekline uyulması, 
klasörde otomatik sıralanma açısından önemlidir. 

İmaj ilanları anafikri güçlendirebilecek her yeniliğe açıktır.
Logonun slogansız genişliği, minimum kullanım kurallarını göz önünde 
bulundurmakla birlikte, sayfada 1/3 oranında kullanılmalıdır.
İletişim bilgileri için iki şekil tercih edilebilir.
1. Web adresi, adres, telefon ve faks numaralarının dördünün de bulunur,
2. Sadece orjinautomotive.com web adresi bulunur.

www.orjinautomotive.com/ik
ik@orjinautomotive.com
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Tabela & Yönlendirmeler
9.0
9.1 
9.2
9.3

Tabela
Totem
Kurum içi yönlendirmeler
Bayi vitrin etiketi
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9.0 Tabela 9.1 Totem 9.2 Kurum içi yönlendirmeler 9.3 Bayi vitrin etiketi

Malzeme cinsi:
Renk:
Ölçek:
Detaylar:

Malzeme cinsi:
Renk:
Ölçek:
Detaylar:

Malzeme cinsi:
Renk:
Ölçek:
Detaylar:

Malzeme cinsi: Folyo etiket
Ebat: 300 x 300 mm






