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ВИЗУАЛЕН СТИЛ 



КОЙ СМЕ НИЕ ?
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За над 5 годишната си история, ние от уеб дизайн студио Висте сме разширили 
дейността си в два офиса – Варна и Роскилде (Дания) и имаме зад гърба си 

стотици проекти и доволни клиенти. Утвърдили сме се на пазара като Prestashop и 
Opencart специалисти. Оставили сме следа с изградени корпоративни сайтове и 

онлайн магазини в над 15 държави.



ИДЕНТИЧНОСТ
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Лого
Логото на ВИСТЕ преставлява 
името на компанията, което е 
съчетание от буквите й, а в 
средата буквата “S” 
представялява комбинация от  
два полукръга. Идеята зад нея 
е, срещата на клиентските 
желания и услугите, които 
предлагаме.
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Цветово разнообразие
Логото на ВИСТЕ  може да бъде 
използвано и като вариант 
чисто бяло лого върху 
подложка, която да бъде 
контрастираща на белите 
букви.
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Какво не е  позволено?
Логото на ВИСТЕ  не бива да 
бъде поставяно на подложки, 
който не контрастират да  
цветовата композияция на 
бранда (цветно лого или бяло)



ЦВЕТОВЕ
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CMYK: C100% / M47% / Y29% / K6% 
RGB: #49728D 

CMYK: C100% / M9% / Y10% / K0% 
RGB: #45A6D2

CMYK: C0% / M0% / Y0% / K0% 
RGB: #FFFFFF



ТИПОГРАФИЯ
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Какви шрифтове
да ползваме?

Заглавие
Подзаглавие

Roboto

За доброто представяне на 
ВИСТЕ беше избран шрифт от 
семейство Roboto и Oswald :

- https://fonts.google.com/speci-
men/Roboto
- https://fonts.google.com/speci-
men/Oswald

Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the printing and typeset-
ting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry's standard 
dummy text ever since the 
1500s, when an unknown print-

Заглавие
Подзаглавие

Oswald

Lorem Ipsum is simply dummy text 
of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text ever 
since the 1500s, when an unknown 
printer took a galley of type and 



СНИМКИ и ГРАФИКИ
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Изображения
Изображенията, които са 
подходящи за VISTE, е 
необходимо да бъдат 
изчистени, с не много елементи 
по тях, като трябва да бъдат 
добре съчетаеми със сините 
тонове на сайта и логото на 
компанията. Ако ще бъдат 
изпозлвани снимки, то е редно 
да бъдат вземани от източник, 
който е безплатен:
- www.pexels.com
- www.unsplash.com
- www.freepik.com
- www.pixabay.com

Примерни изображения

НЕ

ДА
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Графики
Говорейки за графики, то те 
трябва да бъдат в 
стилистиката на flat design, без 
добавяне на светлосенки, 
градиенти, 3D ефекти, 
очертания и т.н.

Примерни графики

НЕ

ДА

BUTTON

BUTTON BUTTON

BUTTON BUTTON

BUTTON

CHOOSE ANSWER



ТЕМПЛЕЙТИ
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Фирмени бланки
Визията на нашата бланка 
запазва нашия изчистен 
графичен стил и използва 
одобрените от нас шрифтове.

ул. България 5, Добрич, BG
ул. Драгоман 9, Варна, BG

АДРЕС
0883365477

ТЕЛЕФОН
office@viste.bg

ИМЕЙЛ
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Визитни картички
Визитните картички на VISTE 
също са съобразени със стила, 
който следи компанията. 



ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, КОЙТО 
ЗАСЛУЖАВАТЕ!


