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Brend ailəsi
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Əsas Sloqan

Məhsullar

Təşəbbüslər 

Subbrendlər

müasir
faydalı
universal



Loqotip
Bu bölmədə biz, brendimizin ümumi obrazının
yaradılması üçün qaydaları təsvir etməyə çalışmışıq.



Qısaltmanın 
açılışı
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Loqotip
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Ağ fon üzərində loqotipin rəngli variantından istifadə 
edilməsi tövsiyə olunur. Loqotipin aralıq versiyası 
2 elementdən ibarətdir:

1 –  Şəbəkə elementləri şəklində işarə

2 –Azərbaycan Beynəlxalq Bankının qısaldılmış adı Bankın yeni 
brend kimliyi qismində təqdim edilir. 

3 – Azərbaycan Beynəlxalq Bankı sözləri loqonun tərkib hissəsi kimi istifadə edilir . 
      

Qısaltmanın açılışı

1

2

3



8

Loqotip

…\abb_bb\logotype\abb_main_logo.eps

Loqotipin 
şəbəkə elementi
Bu, loqotipin simvol və şrift hissələri arasındakı 
ölçü nisbətini, qarşılıqlı əlaqəni göstərir.
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Loqotip
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Oxunaqlılığı azalda biləcək heç bir qrafik və ya tipoqrafik 
element loqotip ətrafındakı mühafizə hissəsinə daxil 
olmamalıdır. Loqotipin mühafizə hissəsinin ölçülən məsafəsi 
böyük A hərfidir. İşarə kiçildildikdə mühafizə hissəsi də 
mütənasib şəkildə kiçildilməlidir.

 
 

 
 

Mühafizə hissəsi/
Ümumi quruluş

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis 
aute irure dolor in rep-
rehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
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Loqotip
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Loqotipdə adaptasiya olunmuş mühafizə hissəsindən 
istifadə edilir. Bu zaman hündürlük daha qısa olur. 
Çünki məsafə işarənin sərhədlərindən yox, qısaldılmış 
addan başlayaraq hesablanır.  Belə formatlarda 
loqotipin üst və aşağı hissələrində qrafik elementlər 
yerləşdirilmir. 
Loqotipin mühafizə hissəsinin ölçülən məsafəsi böyük 
A hərfi sayılır. Əgər işarə kiçilirsə, mühafizə hissəsi də 
mütənasib şəkildə kiçilir.

Mühafizə hissəsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint oc-
caecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

orem 
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Loqotip
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Rəngli çap mümkün olmadığı təqdirdə, xüsusi 
qara-monoxrom variantdan istifadə etmək olar.

Monoxrom 
və inversiya

CMYK  0/0/0/100 CMYK 0/0/0/0



İşarə
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Loqotip
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Oxunaqlılığı azalda biləcək heç bir qrafik və ya tipoqrafik element 
loqotip ətrafındakı mühafizə hissəsinə daxil olmamalıdır. 
Loqotipin mühafizə hissəsinin ölçülən məsafəsi böyük A hərfidir. 
İşarə kiçildildikdə mühafizə hissəsi də mütənasib şəkildə kiçildilməlidir.
Rəngli çap mümkün olmadığı təqdirdə, xüsusi qara-monoxrom 
versiyadan istifadə etmək olar.

 

  
 

işarə/mühafizə hissəsi
/monoxrom və inversiya

h

h



Qadağalar
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ABB
Azərba ycan Be ynəlx alq Bankı

Азербайджанский Международный Банк

Loqotip 

1.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14.

2. 3.

…\abb_bb\logotype\abb_main_logo.eps

1. Loqotipin yeni variantında köhnə işarədən istifadə etmək olmaz. 
2. Loqotipin mühafizə hissəsini pozaraq, imza yaratmaq olmaz.
3. Loqotipin mühafizə hissəsini pozaraq, loqotip və ya qrafik obyektləri 
yaxın yerləşdirmək olmaz.
4. İşarə və yazı arasında mütənasibliyi və şəbəkəni dəyişmək olmaz.
5. Loqotipin tipoqrafiyasını dəyişmək olmaz.
6. Başqa dillərə tərcümə etmək olmaz.
7. Loqotip üçün əsas rənglərdən başqa rəngləri istifadə etmək olmaz.
8. İşarə və yazını ayrı-ayrılıqda rəngləmək olmaz.
9. Göy rəngin başqa çalarlarından istifadə etmək olmaz.
10. Effekt əlavə etmək olmaz.
11. Loqotipdə konturdan istifadə etmək olmaz.
12.  Loqotipin ölçülərini deformasiya etmək olmaz.
13. Rəngarəng fonda loqotip yerləşdirmək olmaz.
14. Loqotipin aydın görünmədiyi fonda elementlərdən istifadə etmək olmaz.
15. Kontrast yaxınlığı olan fonda loqotip yerləşdirmək olmaz.

Qadağalar
Loqotipin qadağan olunmuş istifadəsinə 
dair əsas nümunələr. Bu nümunələr əsas, 
aralıq variantlara, həmçinin işarəyə şamil olunur. 

15.



Rəng
Bu bölmədə brendin ahəngdar vizual obrazını təmin etməkdən 
ötrü rəng və kolorit qaydalarını təsvir etməyə çalışmışıq.
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Rəng
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4 firma rəngi brend palitrasının əsas DNA-sı sayılır. 
Qamma, kommunikasiya materialları, kommersiya 
elanları, korporativ təqdimatlar, PowerPoint, WEB 
üçün istifadə olunur. Faiz nisbətində daha çox göy 
rəng üstünlük təşkil edir. 

 

Əsas qamma
 

Rənglərin faiz nisbəti

5%5%20%70%

PANTONE 2132 c
CMYK 93/66/0/0

RGB 0/87/194
HTML    

PANTONE 2995 c
CMYK 79/3/0/0

RGB 41/174/255

PANTONE white
CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255

PANTONE black
CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0
HTML 00000

PANTONE 3597 c
CMYK 100/83/0/28

RGB 28/48/99
HTML 1c3063

принт принт

принт

принт

вэб вэб

вэб

вэб
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