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4 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Ortak GÜÇ!

Kurumsal Kimlik standartlarının belirlenmesi ve doğru bir şekilde kullanılması marka iletişiminin 
en önemli unsurudur. 

ECE BANYO marka kılavuzu; bayiler, çalışanlar ve tüm çözüm ortaklarımızı aynı formatta  birleştirmek  ve 
“kurum kimliğinin” ortak bir güç haline gelmesi için hazırlanmıştır.
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Logonun Tasarım Kriterleri

Logo kare formlu ve sıcak bir turuncu rengindedir. ECE BANYO yazısı beyaz renk olup temizliği, 
saflığı simgelemekte ve yazının modern çizgileri de üretimdeki duruluğu ve gücü temsil etmektedir.

ECE BANYO yazısı kareye yerleştirilirken simetriden kaçınılmıştır. Bu durum sıradanlıktan uzak, 
modern ve yenilikçiliği temsil etmektedir. Yazının, karenin alt kısmına oturur olması firmanın gücünü 
ve kararlılığını sembolize etmektedir.



6 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Logonun Ölçülenlendirilmesi ve Renkli Kullanımı
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Önemli!

Logo ebatlarında kenar, yazı ve boşlukların bir oranı vardır. Kullanılacak alana göre logo orantılı büyültülüp küçültülür. Logonun 
boyutlandırılmasında bir birim “x” olarak kullanılmıştır. Diğer tüm birimler “x”in katları şeklindedir.

4 Renk Ofset 

Özel Renk Karşılığı
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Renkli Olmayan Baskılarda Logonun Kullanımı

Logonun tek renk gri olarak kullanımı;

Tek renk basılan broşür, insert, siyah-beyaz yayınlanan 
gazete, dergi, bülten gibi medya yayımlarında gri 
olarak kullanılır.

Logonun tek renk siyah olarak kullanımı;

Kaşe, faks, fotokopi ile çoğaltılacak evraklar, turuncu 
rengin görünmeyeceği promosyon ürünleri üzerinde 
siyah olarak kullanılır.
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Logo en küçük 15 mm kullanılabilir. Logo küçüldükçe netliğin 
ve kalitenin bozulmaması için baskılarda ve uygulamalarda 
özel pantone (pantone 168C) renk kullanılmalıdır.

Örnek

A4 boyutundaki bir baskılı çalışma için logonun büyüklüğü;

En büyük 210 / 7 = 30 mm

En küçük 210 / 10 = 21 mm

şeklinde kullanılmalıdır.

Baskılı işlerde (broşür, katalog, dergi, el ilanı vb)

Baskı alanı baz alınarak logo orantılı olarak çalışma üzerine 
yerleştirilecektir. Bu oran çalışılan alanın eninin logonun 
enine oranıdır. Yani çalışılan alanın eni 1 birim iken logo 
bu büyüklüğün en küçük 10’a, en büyük 7’e bölünmesi ile 
elde edilecek sonuçtur. Yatay çalışmalarda da kağıdın kısa 
kenarı baz alınacaktır. Logonun büyüklüğü kullanılan zemin 
rengine göre ayarlanmalıdır. Logonun rahatca görülmediği 
zeminlerde daga büyük boyuttaki logolar tercih edilmelidir.
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Logonun büyüklüğü zemin rengi, grafik çalışması 
gibi faktörler göz önüne alınarak 1 / 7 - 1 / 10 şeklinde 
ayarlanacaktır.

Özel durumlar, adres üstü etiketleme gibi durumlarda 
logonun kullanılması halinde en küçük boyutu 15 mm’dir. 
Küçük logo kullanımlarında kullanılan zemin rengi ve baskı 
kalitesine göre özel renk seçilmelidir.

Buklet broşür olarak isimlendirilen çalışmalarda logo 
büyüklüğü kenar uzunluğu orantısı dikkate alınmaksızın    
20 mm’den küçük kullanılamaz.

Dış Mekan Uygulamalarında

Dış Mekan Uygulamalarında logo büyüklük oranı; en küçük 
1 / 10, en büyük 1 / 6 dır. Branda, afiş, billboard, yol boyu 
reklam uygulamalarında özel boyutlar çalışma konusuna 
uygun olarak farklı büyüklüklerde kullanılabilir. (Özel 
durumlar firma yetkilisine bildirilerek izin alındıktan 
sonra uygulanabilir). 

Dış mekan uygulamalarında logonun konulacağı alanlarda 
farklı ve karışık resim, şekil, renk, yazı gibi leke değeri yüksek 
boyamaların olmaması gerekir.

Logo uygun orantıda ve sade bir zemin üzerine konulmalı 
açık ve kolayca görünür pozisyonda olmalıdır. Dış mekan 
baskı sistemleri teknolojileri ve uygulama sistemlerine 
göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar nedeni ile 
baskı renkleri standartlara uymamaktadır. Dijital baskı 
sistemlerinde boyama ve uygulamalarda logo renginin 
değişmemesine önemle dikkat edilmelidir. Baskı malzemesi 
rengi, boya tutuculuğu, emme katsayısı iyi hesaplanmalı ve 
uygulanacak boya malzemeye uygun seçilmelidir.

Tabela ölçüleri, montajı, teknik özellikleri ve konumu ile ilgili 
bilgiler 23-25. sayfalarda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
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Logo çevresinde, kullanıldığı alana 
göre eşit miktarda boşluk bulunacaktır. 
Fotoğraflı, resimli ya da grafiksel çalışma 
bulunan zemin uygulamalarında resim 
üzerine logo kullanılması durumunda 
kağıt kenarları veya tasarımı oluşturan 
çizgiler esas alınarak aynı boşluklar 
korunacaktır. 

Logo tamamen bağımsız olacaktır.

X

X



11Kurumsal Kimlik Kılavuzu

w w w . e c e . c o m . t r

Logo Yerleşim ve Konum Örneklendirmesi

Logo kurumsal kimlik kılavuzunda 
belirtildiği şekilde simetri ve genel 
ölçülendirme kuralları çerçevesinde 
kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Yandaki örneklerde de görüldüğü üzere 
logo ve genel şablon görünümü simetrik 
olarak düzenlenmiştir.

Logo üstte veya altta kullanıldığında boş 
kalan diğer taraflarda (sağı, solu, üstü 
veya altı) kesinlikle herhangi bir obje 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

YY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vivamus sed tortor et dolor consectetur gravida. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Vivamus adipiscing lectus a nibh 
tincidunt nec interdum massa mollis. Nulla ullamcorper 
lorem eget metus faucibus dignissim. Phasellus sit amet 
tincidunt elit. Sed eleifend, nulla et hendrerit feugiat, nulla 
dolor gravida libero, in fringilla justo elit id eros. Vestibulum 
tincidunt ligula et nulla molestie condimentum.

Quisque ac turpis in libero 
cursus gravida sed sit amet 
tortor. Suspendisse ac est ante, 
ac ornare nisl. Integer sed 
dolor libero. Pellentesque dolor 
magna, tincidunt in tincidunt 
ac, convallis ut sapien. Nullam 
sem nunc, pretium quis pulvinar 
eu, commodo nec elit. Etiam 
eleifend dignissim justo sed 
aliquet. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Aliquam erat 
volutpat. Nullam a arcu eu 
metus elementum vestibulum. 
Nulla a magna ac erat facilisis 
ultrices in sed nunc. Sed volutpat 
urna a mi accumsan congue. 
Morbi pharetra massa eget elit 
consequat sodales.

Donec elementum tempor posuere. Nunc at dolor ut 
nibh rutrum tristique. Etiam luctus risus scelerisque sapien 
blandit vestibulum ullamcorper arcu commodo. Etiam vitae 
ante nec purus condimentum eleifend non ut elit. Vivamus 
rhoncus fermentum diam. Donec ut quam elit. Suspendisse 
interdum felis et mauris ornare a facilisis nulla dictum. Sed 
eleifend lacus eget leo mollis consectetur. Morbi nec laoreet 
neque. Duis elementum orci id dui cursus sagittis. Morbi 
porta ante in tortor fermentum faucibus. Curabitur in aliquet 
purus. Cras interdum, erat nec tincidunt accumsan, nunc 
dolor convallis nisi, nec cursus quam est mollis elit. Donec 
lacinia lectus vitae diam sodales laoreet a eu nulla. Cras 
pulvinar euismod nibh eu consectetur. Integer vestibulum 

egestas dui, ut feugiat odio bibendum ut.

Nulla et turpis vel lorem rutrum laoreet nec at purus. 
Vestibulum pretium, purus vitae laoreet eleifend, 
purus massa feugiat massa, eget semper massa libero 
at quam. Vestibulum tempus est eget metus egestas 
ultrices. Vestibulum faucibus consectetur sem id aliquam. 
Pellentesque imperdiet fringilla arcu, a feugiat quam 
adipiscing eu. Cras et tortor enim, vel tincidunt quam. In 

eget neque lectus, at pharetra 
nulla. Maecenas lacinia dolor 
ut massa tincidunt congue. 
Praesent sit amet mi elit, id 
cursus augue. Etiam ante neque, 
fermentum et ornare id, dapibus 
et urna. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; 
Mauris eu sapien vitae sem 
lobortis convallis. Nulla vitae 
sem ac nibh vehicula viverra sed 
non arcu. Vestibulum vel turpis 
quis neque posuere consectetur 
vel quis purus. Pellentesque id 
volutpat orci.

Integer non purus eu metus 
adipiscing ultrices. Curabitur 
aliquet leo eu lorem semper 
dictum. Suspendisse potenti. 

Maecenas varius dolor quis odio rutrum at faucibus nibh 
scelerisque. Curabitur aliquam, purus nec venenatis varius, 
velit nulla euismod tellus, tincidunt viverra justo leo in nunc. 
Nulla augue risus, cursus vitae tincidunt at, porttitor eget 
quam. Aliquam sodales metus nec massa condimentum 
vehicula. Phasellus ante mi, rutrum sed sodales quis, sodales 
vel mauris. Proin massa urna, molestie ut pretium quis, 
aliquet congue odio. Maecenas quis adipiscing orci. Aliquam 
tristique condimentum tristique. Proin ut laoreet velit. Ut ut 
tellus vitae diam bibendum tincidunt. Nulla placerat tristique 
ante, ut tempor sem gravida a.

Phasellus urna ante, aliquam sit amet fermentum eget, 
feugiat sed tellus. Ut eu faucibus risus. Pellentesque laoreet, 
est non imperdiet facilisis, mi libero aliquet libero, dictum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vivamus sed tortor et dolor consectetur gravida. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Vivamus adipiscing lectus a nibh 
tincidunt nec interdum massa mollis. Nulla ullamcorper 
lorem eget metus faucibus dignissim. Phasellus sit amet 
tincidunt elit. Sed eleifend, nulla et hendrerit feugiat, nulla 
dolor gravida libero, in fringilla justo elit id eros. Vestibulum 
tincidunt ligula et nulla molestie condimentum.

Quisque ac turpis in libero cursus gravida sed sit amet tortor. 
Suspendisse ac est ante, ac ornare nisl. Integer sed dolor 
libero. Pellentesque dolor magna, tincidunt in tincidunt ac, 
convallis ut sapien. Nullam sem nunc, pretium quis pulvinar 
eu, commodo nec elit. Etiam eleifend dignissim justo sed 
aliquet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam erat 
volutpat. Nullam a arcu eu metus elementum vestibulum. 
Nulla a magna ac erat facilisis ultrices in sed nunc. Sed 
volutpat urna a mi accumsan congue. Morbi pharetra massa 
eget elit consequat sodales.

Donec elementum tempor posuere. Nunc at dolor ut 
nibh rutrum tristique. Etiam luctus risus scelerisque sapien 
blandit vestibulum ullamcorper arcu commodo. Etiam vitae 
ante nec purus condimentum eleifend non ut elit. Vivamus 
rhoncus fermentum diam. Donec ut quam elit. Suspendisse 
interdum felis et mauris ornare a facilisis nulla dictum. Sed 
eleifend lacus eget leo mollis consectetur. Morbi nec laoreet 
neque. Duis elementum orci id dui cursus sagittis. Morbi 
porta ante in tortor fermentum faucibus. Curabitur in aliquet 
purus. Cras interdum, erat nec tincidunt accumsan, nunc 
dolor convallis nisi, nec cursus quam est mollis elit. Donec 
lacinia lectus vitae diam sodales laoreet a eu nulla. Cras 
pulvinar euismod nibh eu consectetur. Integer vestibulum 
egestas dui, ut feugiat odio bibendum ut.

Nulla et turpis vel lorem rutrum laoreet nec at purus. 
Vestibulum pretium, purus vitae laoreet eleifend, 
purus massa feugiat massa, eget semper massa libero 
at quam. Vestibulum tempus est eget metus egestas 
ultrices. Vestibulum faucibus consectetur sem id aliquam. 
Pellentesque imperdiet fringilla arcu, a feugiat quam 
adipiscing eu. Cras et tortor enim, vel tincidunt quam. In 
eget neque lectus, at pharetra nulla. Maecenas lacinia dolor 
ut massa tincidunt congue. Praesent sit amet mi elit, id 
cursus augue. Etiam ante neque, fermentum et ornare id, 
dapibus et urna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris eu 
sapien vitae sem lobortis convallis. Nulla vitae sem ac nibh 
vehicula viverra sed non arcu. Vestibulum vel turpis quis 
neque posuere consectetur vel quis purus. Pellentesque 

Konu Başlığı
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Yazı Tipi

Frutiger CD 45 Light
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Frutiger CE 55 Roman Regular
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Frutiger LT Pro 65 Bold
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Frutiger LT 57 Cn
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Frutiger LT Pro 87 Extra Black Con
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

4x

16x

54x

7x

7x
7x

7x
6x

18x

30
x

Amblemde kullanılan ECE yazısı belli bir 
yazı formatı olmayıp özel olarak çizilmiştir. 
Bu kılavuzda ölçüleri verilmiş olup, E 
harfinin dış ve iç köşeleri dik bileşenlidir. 
C harfinin sırt ve iç kısmında radiuslu (oval 
yapılı) köşeler mevcuttur. Aynı durum 
üzerinde bulunan BANYO yazısı içinde 
geçerlidir.
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Logonun ölçüleri standarttır. Kesinlikle 
formatı bozulamaz. Enine ve boyuna 
sündürülerek deforme edilemez. Farklı 
zemin ve mekanlar için farklı renklerde 
kullanılamaz. Turuncu zeminde dişi yazı 
olarak kullanılamaz. Logonun açısı ve 
yönü değiştirilemez. Logo içerisinde 
bulunan ECE yazısının yeri ve orantıları 
değiştirilemez, bastırılamaz veya 
sündürülemez. Logo üzerine, kenarına 
veya orantıyı bozacak kadar yakınına obje, 
yazı, resim ve şekil konulamaz.

Logo kati surette kurumsal kimlik’te 
belirtildiği şekilde kullanılır.

Enine ve boyuna 
sündürülerek 

deforme edilemez

Farklı renklerde 
kullanılamaz

Amblem kutu 
hariç kullanılamaz

Logonun açısı ve 
yönü 

değiştirilemez

Turuncu zeminde dişi 
yazı olarak 

kullanılamaz.

Logo içerisinde 
bulunan ECE 

yazısının yeri ve 
orantıları 

değiştirilemez

Logo içerisinde 
bulunan ECE 

yazısının yeri ve 
orantıları 

değiştirilemez

Logo üzerine, 
kenarına veya 

orantıyı bozacak 
kadar yakınına 

obje, yazı, resim 
ve şekil 

konulamaz



15Kurumsal Kimlik Kılavuzu

w w w . e c e . c o m . t r

Ece Holding Logosu

Renk Değerleri

Renk Değerleri

0
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0

0

M
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Y
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Önemli!

Logo ebatlarında kenar, yazı ve boşlukların bir oranı vardır. Kullanılacak alana göre logo orantılı büyültülüp küçültülür.

Logonun genel kullanım kuralları ve detayları ECE HOLDİNG kurumsal kılavuzunda anlatılmıştır.



16 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Ürün Üzeri Logo Kullanımı

ECE Markalı ürünlerinin üzerlerine 
uygulanacak logo şeklidir. Logonun 
büyüklüğü max. 10 mm, min. 7 mm 
olarak kullanılmalıdır. Uygulanacak 
ürünün zemin rengine göre logonun 
renkleri seçilmelidir. (Beyaz ürünler için 
koyu gri, koyu zeminler için beyaz renk 
kullanılacaktır.)
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Antetli Kağıt, Zarf, Kartvizit

Antetli kağıt ve devam kağıdı standart A4 boyutlarındadır. 
1. Hamur kağıt ve min. 90 gr olmalıdır. Logo sol üst 
köşede soldan ve üstten eşit boşluk kalacak şekilde 
yerleştirilmelidir.

Kağıdın sol alt kısmında ECE HOLDİNG logosu ve onun 
hemen üzerinde de iletişim bilgileri yer almaktadır.

Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğü
ªerif Ali Çiftliği Yan Yol Bölgesi, Bayraktar Bulvarı, Miras Sokak No:55
Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 314 87 87 • Fax: +90 216 499 83 57
Gsm Santral:+90. 533. 922 55 84
satis@ece.com.tr

Genel Müdürlük
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:5 
Çorum / TÜRKİYE
Tel:+90. 364. 254 92 06 (pbx) • Fax:+90. 364. 254 92 09
Gsm Santral:+90. 533. 922 55 79
ece@ece.com.tr

2,5 cm

7 
cm

Min. yazının başlangıç noktası üstten 7 cm’e, soldan 4,5 cm,
sağdan 2,5 cm ve alttan 4 cm’e göre ayarlanır. (Taralı alan yazılabilir alandır)
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ECE BANYO A.ª KURULUªUDUR

www.ece.com.tr
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Min. yazının başlangıç noktası üstten 7 cm’e, soldan 4,5 cm,
sağdan 2,5 cm ve alttan 2,5 cm’e göre ayarlanır. (Taralı alan yazılabilir alandır)
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Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğü
ªerif Ali Çiftliği Yan Yol Bölgesi, Bayraktar Bulvarı, Miras Sokak No:55
Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 314 87 87 • Fax: +90 216 499 83 57
Gsm Santral:+90. 533. 922 55 84
satis@ece.com.tr

Genel Müdürlük
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:5 
Çorum / TÜRKİYE
Tel:+90. 364. 254 92 06 (pbx) • Fax:+90. 364. 254 92 09
Gsm Santral:+90. 533. 922 55 79
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Bayi Mağaza Cephesi Tabela Montaj Uygulamaları

(a) Uygulama

Mağaza doğrama çerçevesi bitimi ve konsol çıkma arasındaki ölçü 200 cm ve üzeri ise uygulanacak olan tabela önerimizdir. 
Bu durumda tabela mağaza doğraması çerçevesi üzerine montajı yapılacaktır.

(b) Uygulama

Mağaza doğrama çerçevesi bitimi ve konsol çıkma arasındaki ölçü 100 cm ve üzeri ise uygulanacak olan tabela önerimizdir. 
Bu durumda tabelanın montajı konsol çıkma altına yukarıdaki belirtilen şekildeki gibi yapılacaktır.

(c) Uygulama

Mağaza doğrama çerçevesi bitiminde başlayan konsol çıkma veya 100 cm altı durumlarında uygulanacak olan tabela 
önerimizdir. Bu durumdaki mağaza cephelerinde ise tabelamız konsol çıkma önündeki duvara montajı yapılacaktır.
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B A Y İ  İ S M İ

Bayi cephelerinde kullanılmak üzere oluşturduğumuz tabela levha çalışmasıdır. Bu çalışmalarda bayi cephesinin min. 350 cm, 
max 800 cm olması öngörülmektedir. Gerekli teknik çizim ve ölçüler üstte mevcuttur.

ECE BANYO göbek uygulaması 1x1 metre olup 10 cm U griftle beyaz kompozit levhaya monte edilecektir. Uygulama vinyl 
üzeri folyo olup ECE BANYO yazısı 5mm kalınlığında plexyglassdan dekupe olarak zemin üzerine yapıştırılacaktır. Logo göbek 
içi beyaz florasanla aydınlatılacaktır. Beyaz alüminyum levhanın yüksekliği 80 cm, kalınlığı 10 cm dir ve sol baştan 50 cm 
boşluk bırakılarak logo yerleştirilecektir. Bayi yazı karakteri Frutiger 55 Roman Black olup yazı yüksekliği 15 cm’dir. Yazı sağ 
alt köşeye alttan ve sağdan 15 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır.
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Bayi Levha, Tabela Çalışması (8 m Üzeri)

B A Y İ  İ S M İ

Bayi cephelerinde kullanılmak üzere oluşturduğumuz tabela levha çalışmasıdır. Bu çalışmalarda bayi cephesi 7m nin üzerinde 
olduğunda öngörülmektedir. Gerekli teknik çizim ve ölçüler üstte mevcuttur.

Ece göbek uygulaması 2mx2m olup 10 cm U griftle beyaz komposit levhaya monte edilecektir. Ece göbek uygulaması vinly 
üzeri folyo olup Ece  yazısı 5mm kalınlığında flexi-glasdan dekupe olarak zemin üzerine yapıştırılacaktır. Logo göbek içi 
beyaz florasanla aydınlatılacaktır. Beyaz alüminyum levhanın yüksekliği 80 cm, kalınlığı 10 cm dir. Ece göbek uygulaması  
uzun levhalarda ortaya konulacaktır. Bayi yazı karakteri Frutiger 55 romandır. Yazı yüksekliği 15 cm dir. Yazı sağ köşeye 
yerleştirilecek sağdan ve alttan 15 cm boşluk bırakılacaktır.
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Paslanmaz ledli uygulamalarda yapılacak tabela örneği 

Tabela ölçüleri 100 cm x 100 cm dir

Paslanmaz kutu harfli tabela çalışmalarımızda; zemin siyah boyalı 
alüminyumdur. Harfler 3 cm kalınlığında paslanmaz kutu harf 
şeklinde ECE logo formatında olacaktır. Paslanmaz harfler arkadan 
turuncu ledli ışıkla aydınlatılacaktır.

Not: Bu uygulama  Ideal Standard bayiliği yapıp; Ece ürünleri satışı 
da olan bayilerde yapılacaktır.

Vinly veya alüminyum dekupeli uygulamalarda yapılacak 
tabela örneği

Tabela ölçüleri 100cm x 100 cm dir

ECE yazısı beyaz 5mm plexyglass malzemeden dekupe edilerek 
oluşturulacaktır. Zemin turuncu boyalı alüminyum dekupeli veya  
ışık geçiren turuncu folyo ile kaplanmış vinly olacaktır.
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Totem Uygulaması

Totem uygulaması min. 300x300 cm dir. Vinil germe zemin 
üzerine yüksek kaliteli dış mekan baskı yapılacaktır. Ayak min 
600 cm, max. 900 cm olacaktır. Tabela kasası ve çerçevesi 
de Ece logo rengi olan turuncu boya ile boyanacaktır. Tabela 
1/1 ECE logo ölçeğinde olacaktır. Kenarlarda boşluk, kasa ve 
çerçeve artı olarak çıkmayacaktır. Toplam bitmiş ölçü Ece logo 
ölçeklerinde olacaktır.


