نشان راهپرداخت

«ر» اولیــن حــرف راه پرداخــت اســت؛
دوازدهمیــن حــرف الفبــای فارســی.
حــروف عناصــر کار مــا هســتند؛ بــا
کمــک حــروف در راه پرداخــت پیامها
را میســازیم و منتقــل میکنیــم .فــرم
«ر» نیــز بــه گون ـهای اســت کــه یــادآور
راه اســت؛ راهــی کــه در  ۱۲مــاه ســال
آن را ادامــه میدهیــم.
آن چیــزی کــه یــک رســانه را در طــول
زمان میســازد اعتماد اســت و نشــان
راه پرداخــت تــاش میکنــد همیشــه
بــه مــا یــادآوری کنــد کــه چــه راهــی را
شــروع کردهایــم؛ مــا در راه پرداخــت
میگوییــم راه دور اســت و بیابــان در
پیــش.

رنگ

رنگ مــا نارنجی اســت؛  ۲اردیبهشــت
ســال  ۱۳۹۰کــه راه پرداخــت را شــروع
کردیــم ،هویــت برنــد و هویــت بصــری
اولویــت ما نبــود؛ صرفــا ًمیخواســتیم
کاری را انجــام دهیــم کــه تــا امــروز
کســی انجــام نــداده اســت .رنــگ
نارنجــی را انتخــاب کردیــم چــون کمتر
کســی از این رنگ بــرای لوگوی رســانه
اســتفاده کرده بــود .رنگهــای لوگوی
رســانهها عمومــا ًقرمــز بود و مشــکی.
رنگهــای کســبوکارها هــم اکثــرا ً
آبــی بــود .بایــد رنــگ دیگــری انتخــاب
میکردیــم و مــا نارنجــی را انتخــاب
کردیــم.
مــا در راه پرداخــت رنگهــا را دوســت
داریــم؛ خصوصا ًقرمز و زرد و مشــکی
را .رنــگ اصلــی مــا نارنجــی اســت ولــی
ایــن رنــگ را بیشــتر دوســت داریم.

RGB 255 102 0
CMYK 0 65 100 0
HEX #FF6600

لوگو

لوگــوی راه پرداخــت تنهــا یــک بخــش
شــامل لوگو تایپ دارد .نشــان (ســاین
یــا آیکــون) راه پرداخــت تنهــا زمانــی
اســتفاده میشــود که از لوگو اســتفاده
نمیشــود .نشــان راه پرداخــت را
نبایــد بــا لوگــو اشــتباه گرفــت .نشــان
راه پرداخــت نیــز هرگــز در کنــار لوگــو
اســتفاده نمیشــود.
لوگــوی راه پرداخــت نارنجــی اســت
و تنهــا ایــن کــد رنگــی قابــل اســتفاده
اســت .اســتفاده از رنگهــای دیگــر
مجــاز نیســت.

رنگهای لوگو

لوگــوی راه پرداخت تنهــا در قالبهای
رنگــی اســتفاده میشــود کــه اینجــا
آمــده اســت .اصلیتریــن حالــت لوگــو
نارنجــی روی زمینــه ســفید اســت .در
حالتــی کــه قــرار اســت لوگــو روی رنــگ
اســتفاده شــود صرفــا ًبــه حالت ســفید
روی رنــگ نارنجــی قابــل اســتفاده
اســت.

در زمــان محدودیــت میتــوان از
رنــگ مشــکی صرفــا ًبــه دو حالــت این
صفحــه اســتفاده کــرد.
در شــرایط خــاص لوگــو میتوانــد
روی زمینــه رنگــی اســتفاده شــود؛
منتهــا حداقــل نســبت کنتراســت
بایــد 3:1باشــد .چراکــه در حالتهــای
دیگــر خوانایــی لوگــو دچــار مشــکل
میشــو د .

لوگوهای راهپرداخت

بــرای محصــوالت و مجموعههــای
دیگــر راه پرداخــت لوگوهــای دیگــری
تعریــف شــده اســت .ســاختار
لوگوهــای دیگــر راه پرداخــت بــه ایــن
شــکل اســت کــه نــام آن بخــش در
ابتــدای لوگــوی راه پرداخــت میآیــد.
ایــن لوگوهــا قابــل تبدیلشــدن بــه
شــکل مربعــی هــم هســتند.
در ایــن زمینــه تنهــا دو اســتثنا وجــود
دارد :وبســایت راه پرداخــت (پایــگاه
تحلیلی خبری راه پرداخت) که دروازه
ورود تمــام خدمــات و محصــوالت
دیگــر راه پرداخــت اســت و ماهنامــه
چاپــی عصــر تراکنــش.
لوگوی وبســایت راه پرداخت شــامل
لوگــوی راه پرداخــت بــه همــراه نوشــته
«رســانه فناوریهــای مالــی ایــران»
در زیــر لوگــو اســت .لوگــوی ماهنامــه
عصــر تراکنــش هــم مشــابه لوگــوی راه
پرداخــت لوگوتایپــی شــامل نــام ایــن
برنــد اســت.

رسانه فناوریهای مالی ایران

ماهنامه چاپی فناوریهای مالی ایران

موسسه

انتشارات

فروشگاه

آکـــــادمی

کــــــافـــــــه

بینش

کاریابی

اکوسیستم

ویکی

لوگوهای راهپرداخت

بــرای محصــوالت و مجموعههــای
دیگــر راه پرداخــت لوگوهــای دیگــری
تعریــف شــده اســت .ســاختار
لوگوهــای دیگــر راه پرداخــت بــه ایــن
شــکل اســت کــه نــام آن بخــش در
ابتــدای لوگــوی راه پرداخــت میآیــد.
ایــن لوگوهــا قابــل تبدیلشــدن بــه
شــکل مربعــی هــم هســتند.
در ایــن زمینــه تنهــا دو اســتثنا وجــود
دارد :وبســایت راه پرداخــت (پایــگاه
تحلیلی خبری راه پرداخت) که دروازه
ورود تمــام خدمــات و محصــوالت
دیگــر راه پرداخــت اســت و ماهنامــه
چاپــی عصــر تراکنــش.

موسسه

انتشارات

فروشگاه

آکـــــادمی

کــــــافـــــــه

بینش

کاریابی

اکوسیستم

ویکی

نشان های دیگر راه پرداخت

همــان گونــه کــه از لوگوهــای دیگــری
بــرای راه پرداخــت اســتفاده مــی کنیــم
در مواقع لــزوم می تــوان از نشــان های
مرتبــط هــم اســتفاده کــرد

وبسایت راه پرداخت

ماهنامه عصرتراکنش

کاربردهای خاص

انتشارات راه پرداخت

فروشگاه راه پرداخت

آکـــــادمی راه پرداخت

کــــــافـــــــه راه پرداخت

بینش راه پرداخت

کاریابی راه پرداخت

اکوسیستم راه پرداخت

ویکی راه پرداخت

حاشیه لوگو

لوگــوی راه پرداخــت ماننــد هــر لوگــوی
دیگــری بــه حاشــیه نیــاز دارد .ایــن
حاشــیه فضــای ممنوع ـهای اســت کــه
هیــچ چیــزی در آن قــرار نمیگیــرد
تــا لوگــو تــوان نفسکشــیدن داشــته
باشــد .هیــچ عنصــری درون ایــن
محــدوده قــرار نمیگیــرد.

از شکل انداختن نامتناسب لوگو

استفاده از زاویه و حالتهای نامتعارف

استفاده از سایه و افکتهایی مانند آن

استفاده بر روی بکگراندهای شلوغ

استفاده همزمان نشان و لوگو

استفاده از لوگوی قدیمی

نبایدهای لوگو

way2pay.ir

استفاده روی رنگ با کنتراست کم

اضافه کردن نوشته و عناصر دیگر به لوگو

استفاده بر روی تصاویر شلوغ

استفاده از گرادینت

تغییر رنگ لوگو

بایدهای لوگو

استفاده روی عکس با زمینه ساده

استفاده در حالت عادی

استفاده بر روی رنگ با کنتراست مناسب(حداقل )3:1

ی عکسهای شلوغ با زمینه سفید
استفاده رو 

YELLOW
HEX COLOR: #F79E1B;
RGB: (247,158,27)
CMYK: (0,44,100,0)

YELLOW
HEX COLOR: #FFCC00;
RGB: (255,204,0)
CMYK: (0,30,100,0)

ORANGE
HEX COLOR: #FF6600;
RGB: (255,102,0)
CMYK: (0,65,100,0)

BRIGHT BLUE
(NEAREST MATCH)
HEX COLOR: #2671B9;
RGB: (38,113,185)
CMYK: (85,54,0,0)

GRAY
HEX COLOR: #999999;
RGB: (153,153,153)
CMYK: (0,6,18,50)

GREEN
HEX COLOR: #00CC00;
RGB: (0,204,0)
CMYK: (75,0,100,0)

YELLOW
HEX COLOR: #FFF200;
RGB: (255,242,0)
CMYK: (4,0,93,0)

RED
HEX COLOR: #EB001B;
RGB: (235,0,27)
CMYK: (0,100,98,3)

BLUE
HEX COLOR: #0099CC;
RGB: (0,153,204)
CMYK: (100,3,0,0)

RED
HEX COLOR: #FF0033;
RGB: (255,0,51)
CMYK: (0,100,80,0)

WHITE
HEX COLOR: #FFFFFF;
RGB: (255,255,255)
CMYK: (0,0,0,0)

PURPLE
HEX COLOR: #660099;
RGB: (102,0,153)
CMYK: (90,100,0,0)

BLACK
HEX COLOR: #000000;
RGB: (0,0,0)
CMYK: (0,0,0,100)
CMYK: (70,35,40,100)

رنگ های راه پرداخت

چاپی
18.6mm
6mm

حداقلسایزقابلاستفاده
لوگو

حداقل سایز استفاده لوگو

15mm

حداقــل ســایز قابــل اســتفاده از لوگــو
بایــد از نمونههــای روبـهرو پیــروی کند.

15mm

حداقل سایز استفاده نشان

بــرای چــاپ و مــواردی ماننــد آن حداقــل
ســایز مجــاز  6میلیمتــر اســت.
کوچکتریــن ســایز قابــل اســتفاده
نشــان هــم  6میلیمتــر اســت.

بــرای فضاهــای آنالیــن کوچکتریــن
ســایز قابــل اســتفاده لوگو  30پیکســل
اســت .کوچکتریــن ســایز قابــل
اســتفاده نشــان هــم  24پیکســل
ا ســت .

آنالین
30px

حداقل سایز استفاده لوگو

24mm

حداقل سایز استفاده نشان

