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Логотип

Материнське лого

латинське накреслення

кириличне накреслення кириличне накреслення
(дозволяється використання фірмового синього для шрифтової частини)

не дозволяється змінювати вільно колір знака або його частин

Логотип складається з символу та шрифтової 
частини імені бренду. Також в логотип може 
включатися дескриптор з розшифровкою назви 
компанії.

Забороняється використання інших файлів, крім 
наданих з даним брендбуком. Також заборо-
няється знінювати графічну та кольорову частину 
наданих файлів.



латинське накреслення

латинське накреслення

кириличне накреслення

кириличне накреслення

Основне разположеніе дескриптора — горизонтальне.
Всі відстані, відступи і розташування однозначні і не підлягають змінам.
В роботі використовуються тільки надані файли без змін. Також не можна змішувати латиньку назву та кириличний дескріптор і навпаки.

В окремих випадках можливе використання 
вертикальної компоновки логотипу і дескриптора.

Архітектура бренду

Нова-
Енергетична-
Компанія

Нова-
Енергетична-
Компанія



Мінімальний розмір логотипу

Мінімальний розмір логотипу визначається 
мінімальним розміром фірмового знака.
Для поліграфії його висота становить 6 мм 
при використанні без дескріптора
Для екрану — 25 px при використанні без дескріптора

При використанні логотипу з дескріптором його мінімальний розмір становить
12 мм для поліграфії
та 40 px для екранного відображення

6 мм Нова-
Енергетична-
Компанія

Нова-
Енергетична-
Компанія

25 px 

12 мм 

40 px 



1x

1x

1x

1x

Нова-
Енергетична-
Компанія

Охоронне поле знака

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

Охоронне поле логотипу визначає мінімально, 
допустима відстань від корпоративного знака до інших 
образотворчих або текстових елементів макета, 
а також до кордонів макета. Не допускається 
розміщення графічних або текстових елементів 
усередині охоронної зони.



Варіанти використання логотипу

Допускається використання логотипу в фірмових 
кольорах коли немає можливості використати 
фірмовий градієнт.

Також допускається використання логотипу 
в монохромному варіанті, коли немає можливості 
використати колір.



Варіанти використання логотипу

Допускається як позитивне, так і інверсівние поєднання 
фону і логотипу. При цьому інверсівние поєднання є 
додатковим. Можливо також розміщення логотипу на 
неоднорідному фотографічному фоні. Однак слід 
враховувати контрастність композиції і не допускати 
надто текстурного фону.
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Кольори



Основні фірмові кольори використовуються в логотипі 
та елементах фірмового стилю.

Надаємо кольори в різних варіантах

CMYK — для повноколірного друку (process color), 
Pantone — для друку сумішевими фарбами (spot color), 
RGB і НЕХ — для відображення фірмових кольорів 
на екрані і веб-конструювання, 
Oracal — для самоклеючих плівок.

Фірмові кольори

CMYK
100 84 0 0

Pantone
2736

RGB
30 60 145

HEX
#1e3c91

80%

60%

40%

20%

CMYK
75 8 25 0

Pantone
2736

RGB
0 170 190

HEX
#00aabe

Градієнт
має були лінейним 
для прямокутних форм
або радіальним для кіл.

Не має варіантів 
з щільністю кольора.
Являє собою перехід 
від одного фірмового 
кольору до іншого 
зі сміщенним центром 
переходу в пропорції 35/65.

Для виключення 
некорректного 
використання надаємо 
файл з усіма фірмовими 
кольорами

80%

60%

40%

20%

CMYK
100 0 0 0

Pantone
Black 6

RGB
0 0 0

HEX
#000000

80%

60%

40%

20%
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Фірмовий шрифт

Всі текстові матеріали набираються фірмовими шрифтами.
В якості основного шрифту використовується гарнітура Century Gothic

Century Gothic

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя



Фірмовий шрифт

Century Gothic

Century Gothic Regular

Century Gothic Italic

Century Gothic Bold

Century Gothic Bold Italic

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя



Фірмовий шрифт

Century Gothic

Century Gothic Regular

Century Gothic Italic

Century Gothic Bold

Century Gothic Bold Italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz



Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Фірмовий шрифт

В web-проектах используется Google font Didact Gothic

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Didact+Gothic&display=swap" rel="stylesheet">

CSS
font-family: 'Didact Gothic', sans-serif;

Didact Gothic

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм 

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя



Зображ
ення



Фотостиль

Головні метафори для підбору фотоматеріалу: Сила. Енегрія. Міць. Надійність ...

... але в той же час це не повинно бути грубо.
Вітер — добре, ураган — стихійне лихо — погано. Хвиля — добре, цунамі — погано і т.д.



Фотостиль

Для посилення візуального еффекту допускається тонування зображень

Наведені фільтри надаються разом з брендбуком. Використання інших не рекомендовано. 
Чорно-біле зображення використовувати не рекомендовано, як стиль компанії — інновативний, а монохром — дещо ретро.

Hudson Valensia Nashville



Фотостиль

Всі кольорові акценти мають бути затоновані в фірмовий колір



Приклади зображень

Збраження мають метафорично бути 
пов’язані з енергією.

То може бути природна, фізична, 
електрична енегиія, тощо.



Приклади зображень



Приклади зображень



Приклади зображень



Приклади зображень



Приклади зображень
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Galyna
MARCHENKO
Deputy Director

mob.:  +380 XX XXX XX XX
tel.: +380 XX XXX XX XX
galyna.marchenko@n-e-c.com.ua

New-Energy-Company LLC
Ukraine, 04071, Kyiv, 
5 Spas’ka str.
www.n-e-c.com.ua

Візитна картка

Галина
МАРЧЕНКО

моб.:  +380 XX XXX XX XX
тел.: +380 XX XXX XX XX
galyna.marchenko@n-e-c.com.ua

Заступник директора

Нова-Енергетична-Компанія
Україна, 04071, Київ, 
5 Спаська вул.
www.n-e-c.com.ua

Латинська версія

Важлива особливість — на зворотньому боці друкується qr-код з персональними даними.

Кирилична версія

Нова-
Енергетична-
Компанія



Фірмовий бланк

Нова-
Енергетична-
Компанія

15 листопада 2019 року
№ 003-15-11-2019
на №  003-15-11-2019/197

ТОВ «НЕК» поєднує багаторічний досвід діяльності на енергетичних ринках, набутий його 
співробітниками під час роботи у материнської компанії, та нові можливості 
спеціалізованого підприємства. 

Ми також продовжуємо активну участь у процесах створення нормативної бази, на підставі 
якої здійснюється реформування ринку електричної енергії. 

Підприємство має достатні фінансові та людські ресурси для вирішення широкого кола 
питань з трейдінгу на ринку електроенергії, а також консалтингового та юридичного 
супроводу діяльності на енергетичних ринках. 

Раді будемо бачити Вас серед наших партнерів та клієнтів!

Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5

т. +380 44 585 74 35 nec-ee@n-e-c.com.ua
 n-e-c.com.ua

Тарас Тарасенко
Company-company

65000, Місце
Назвавулиці. вул., б. 7 

Латинська версія Кирилична версія

15 nov 2019
№ 003-15-11-2019
on №  003-15-11-2019/197

Spaska, 5, Kyiv
Ukraine, 04071

t. +380 44 585 74 35 nec-ee@n-e-c.com.ua
 n-e-c.com.ua

Taras Tarasenko
Company-company

65000, City
Nameogstreet, 7 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



Фірмовий бланк

Альтернативні версії. Англійська

LLC «New-Energy-Company»  
Ukraine, 04071, Kyiv, 5 Spas’ka str. 

tel.: +38(044) 585 74 35 
E-mail: n-e-c@n-e-c.com.ua
www.n-e-c.com.ua

Our ref:   _______________________of ______________ 
Your ref:  _______________________of ______________ 

LLC «New-Energy-Company»  
Ukraine, 04071, Kyiv, 5 Spas’ka str. 

tel.: +38(044) 585 74 35 
E-mail: n-e-c@n-e-c.com.ua
www.n-e-c.com.ua

Our ref:   _______________________of ______________ 
Your ref:  _______________________of ______________ 



Фірмовий бланк

 
 
 

 
 
 

ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія» 
Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5 
 
Тел. +38(044) 585 74 35 
E-mail: n-e-c@n-e-c.com.ua 
www.n-e-c.com.ua 
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Альтернативні версії. Українська

Нова-
Енергетична-
Компанія

Нова-
Енергетична-
Компанія



Фірмовий бланк

 
 
 

 
 
 

ООО «Новая-Энергетическая-Компания» 
Украина, 04071, г. Киев, ул. Спасская, 5 
 
Тел. +38(044) 585 74 35 
E-mail: n-e-c@n-e-c.com.ua 
www.n-e-c.com.ua 

 
 

Исх. №____________________ от «____»________ 2019 г.  
на    №____________________  от «____»________ 2019 г. 

 
 
 
                                                                                                      
 

 
 
 

 
 
 

ООО «Новая-Энергетическая-Компания» 
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Альтернативні версії. Російська

Новая-
Энергетическая-
Компания

Новая-
Энергетическая-
Компания



Конверт

Латинська версія

Кирилична версія

Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5

т. +380 44 585 74 35
nec-ee@n-e-c.com.ua
n-e-c.com.ua

Галина МАРЧЕНКО
Company-company

65000, Місце
Назвавулиці. вул., б. 7 

Нова-
Енергетична-
Компанія

t. +380 44 585 74 35
nec-ee@n-e-c.com.ua
n-e-c.com.ua

Spaska, 5, Kyiv
Ukraine, 04071

Galyna MARCHENKO
Company-company

65000, City
Nameogstreet, 7 



Фірмова тека

Нова-
Енергетична-
Компанія

Латинська версія Кирилична версія



Фірмова тека

n-e-c.com.ua

15 nov 2019
№ 003-15-11-2019
on №  003-15-11-2019/197

Spaska, 5, Kyiv
Ukraine, 04071

t. +380 44 585 74 35 nec-ee@n-e-c.com.ua
 n-e-c.com.ua

Taras Tarasenko
Company-company

65000, City
Nameogstreet, 7 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



Фірмова тека

Нова-
Енергетична-
Компанія

Нова-
Енергетична-
Компанія
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ТОВ «НЕК» поєднує багаторічний досвід діяльності на енергетичних ринках, набутий його 
співробітниками під час роботи у материнської компанії, та нові можливості 
спеціалізованого підприємства. 

Ми також продовжуємо активну участь у процесах створення нормативної бази, на підставі 
якої здійснюється реформування ринку електричної енергії. 

Підприємство має достатні фінансові та людські ресурси для вирішення широкого кола 
питань з трейдінгу на ринку електроенергії, а також консалтингового та юридичного 
супроводу діяльності на енергетичних ринках. 

Раді будемо бачити Вас серед наших партнерів та клієнтів!

Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5

т. +380 44 585 74 35 nec-ee@n-e-c.com.ua
 n-e-c.com.ua

n-e-c.com.ua

Тарас Тарасенко
Company-company

65000, Місце
Назвавулиці. вул., б. 7 
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В оформленні поліграфічної продукції використовується три варіанти графічної компоновки інформації
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Spaska, 5, Kyiv
Ukraine, 04071

t. +380 44 585 74 35 nec-ee@n-e-c.com.ua
 n-e-c.com.ua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Буклет



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. 

Буклет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.
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ТОВ «НЕК» поєднує багаторічний 
досвід діяльності на енергетичних 
ринках, набутий його 
співробітниками під час роботи у 
материнської компанії, та нові 
можливості спеціалізованого 
підприємства.
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Олівець, блонкон



Кардхолдер, попсокет



Парасоля



Термокухоль, цукерки
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