
Festibus iz Ljubljane (odhod ob 18:15 izpred Hale Tivoli) • video prenos v živo na www.e-concerthouse.com
• Prenos v živo na ARS - 3. programu Radia Slovenija

Naročilo vstopnic za brezplačni vstop in vozovnic za Festibus ter več informacij:  
Ars Ramovš T: 01 242 08 12, 051 30 30 40, E: info@k-ramovs.si

grad Slovenska Bistrica
21. marec ob 20:00

foto Matic Borković – www.fotocorba.si
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Eventim Si d.o.o.  |  Celovška cesta 25  |  SI-1000 Ljubljana  |  info@eventim.si  |  T: +386 1 430 24 05  |  F: +386 1 430 24 06

OSNOVNI LOGOTIP
OSNOVNA KONFIGURACIJA, NAJMANJŠA POJAVNA OBLIKA

Osnovni logotip podjetja Eventim Si d.o.o. je osnovni prepoznavni element blagovne znamke.
Izoblikovan je iz napisa eventim.si, rumenih “zvezd” in slogana “Prodaja vstopnic”.

Osnovni logotip se uporablja z uporabo določenih barvnih odtenkov:
- modra: PANTONE 539 U / C: 100, M: 49, Y: 0, K: 70 / R: 0, G: 43, B: 80
- rumena: PANTONE 130 U / C: 0, M: 30, Y: 100, K: 0 / R: 251, G: 186, B: 0
- na temnih osnovah se namesto modre barve uporabi bela barva.

Logotip se lahko uporablja v razmerju, ki je prikazan in samo v kombinaciji z znakom in napisom. Simbol se 
lahko povečuje ali pomanjšuje, upoštevajoč navodila v nadaljevanju.
Najmanjša pojavna oblika je 20 mm po širini celotnega znaka. V primeru da se bo uporabil logotip v manjši 
velikosti se izjemoma uporabi LOGOTIP BREZ SLOGANA, ki je prikazan v nadaljevanju.

NAJMANJ
20 mm

OSNOVNI LOGOTIP
BARVNI, ENOBARVNI, ČRNO-BEL, SIVINSKI, NEGATIV, TEMNO OZADJE

Logotip je dvobarven - z modrim tekstom in rumenimi zvezdami. Slogan se prav tako pojavlja v modri barvi. 
Barve so definirane v nadaljevanju priročnika. Enobarvni logotip se uporablja kadar se tiska z enobarvim tiskom. 
Črno-bel logotip se uporablja pri črno-beli tehniki izpisa ali tiskanja. Logotip z belim tekstom in sloganom, ter z 
rumenimi zvezdami se uporablja pri temnejših ozadjih.

Evropski 

dan 

stare 

glasbe
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