
Podstwawowe logo AYALA zostało wyznaczone jako logo 
główne i jest domyślnym znakiem reprezen tującym markę.

Proporcje poszczególnych elementów znaku względem 
siebie zostały ustalone w oparciu o podstawowe zasady 
czytelności z zachowaniem pełnej estetyki, w związku 
z czym nie podlegają żadnym zmianom a logo właściwe 
zawsze powinno być pozyskiwane z odpowiednich dla 
przeznaczenia plików źródłowych.
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Ilustracja przedstawia pole ochronne znaku, czyli prze
strzeń, której żadne dodatkowe elementy danego medium 
nie mają prawa naruszać. Logo potrzebuje tej przestrzeni 
do prawidłowego i pełnego funkcjonowania.

Zakres pola ochronnego oznaczono literą „X”, i jest ona 
równa wysokości znaku litery A logo. Ta zasada tyczy się 
wszystkich wersji logo.
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Kolorystyka logo AYALA została sztywno określona  
i zapisana przy pomocy w podstawowych palet wykorzy
stywanych przez markę.

Paleta RGB i HEX do mediów monitorowych oraz paleta 
CMYK do stosowania we wszelkich mediach drukowanych.

Na podstawową kolorystykę marki składają się dwie barwy 
główne:

Kolor szary  główny, kolor czerwony będący dopełnieniem
koloru głównego.

Jedyną dopuszczalną barwą tła dla wersji podstawowej
znaku jest kolor biały.

CMYK:  15/ 10 / 10 / 70
RGB:  91 / 91 / 91
HEX:  5B5B5B

CMYK:  0 / 98 / 92 / 0
RGB:  238 / 34 / 43
HEX:  ED212B
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Dopuszczalne jest aby w wybranych materiałach stosować
znak w wersji monochromatycznej lub achromatycznej. 

Znak przybiera wtedy formę negatywu.

Logo w tej postaci może się pojawić jedynie na litym sza
rym / czerwonym / białym lub w ostateczności czarnym tle.

Dopuszczalna jest również wersja logo w kolorze czer
wonym lub szarym na białym tle.
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Nie jest możliwe wypunktowanie wszystkich niewłaściwych 
aplikacji logo alternatywnego, w związku z czym załączona 
ilustracja ma za zadanie jedynie określić najbardziej praw
dopodobne błędy oraz pomóc zrozumieć ogólny kierunek 
postępowania z logo.

Nie dopuszcza się:

Ingerowanie w ustalone proporcje logotypu, rozciągania, 
wydłużania czy skracania.

Zamiany kolorystyki znaków w logotypie.

Stosowania wersji alternatywnej logo, którego kolor jest 
inny wskazany w wersji dopuszczalnej.

Stosowania wersji alternatywnej na jednolitych tłach, kiedy 
ich kolor jest inny niż dedykowana barwa podstawowa marki.

Stosowania logo alternatywnego na tłach niejednolitych,
takich jak zdjęcia lub tła gradientowe.
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