MARKA / LOGO KULLANIM TALİMATI

MARKA- LOGO
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LOGO VE MARKA KULLANIMI

Bu talimatta, MISS POEM Marka ve Logosunun ne şekilde kullanılabileceği tariflenmektedir.
TALİMAT DETAYI
MISS POEM tarafından yetki verilen kişiler ve kuruluşlar Marka ve Logoları aşağıda belirtilen şartlara
uygun olarak kullanabilirler. MISS POEM ilgili yetki belgeleri, referanslar, sertifikalar ve logoların yanlış
kullanımları ile ilgili gerekli mülkiyet hakkını kullanır ve ilgili tedbirleri alır. Bu tedbirler; yetki belgesinin
geri alınması ya da gerektiği durumlarda hukuki işlemlere başvurulması seklinde olabilir.
1. MISS POEM tarafından yetki verilen kişiler ve firmalar, yetkileri geçerli olduğu sürece bu talimat
kurallarına uymakla yükümlüdürler.
2. Yetki belgesinin ve sözleşmesinin fesih edilmesi / belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması
halinde kişi veya firma yetki belgesi / sözleşmesi kullanımını ve marka/logo içeren her tür promosyon,
reklam malzemesi vb. dağıtımını / yayınını derhal durdurmalıdır.
3. Bu talimattaki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, MISS POEM marka / Logo kullanım yetkisi almış
yetkili bayiler sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka / Logoyu;
kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri faaliyet ve materyalle de kullanabilirler. Yetki alanları kapsamı
dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka / Logo kullanılamaz.
4. MISS POEM Logosu üzerinde, renk, boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. Oranlar sabit kalmak şartıyla
boyutlar küçültülüp, büyültülebilir.
5. MISS POEM Logo / Marka renk kullanımı 2‘ci sayfada yer aldığı şekilde kullanılmalıdır. Basılı
materyallerde CMYK, web için RGB renkler geçerlidir.
6. Logonun kullanılacağı zemin renkli ise marka, beyaz bir fon içine alınmalıdır.
7. Logoda herhangi bir oynama (tadilat) ya da değişiklik yapılamaz.
8. Marka/logo, MISS POEM 'in itibarını ya da toplumdaki güvenini zedeleyecek, marka imajına zarar
verecek şekilde ya da MISS POEM 'in statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde
kullanılmamalıdır.
9. Bu ilkeler kapsamında, MISS POEM’in Logo / Markalarında kullanıcıya herhangi bir hak
verilmemektedir. MISS POEM Logo / Markaların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak,
kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

3

LOGO VE MARKA KULLANIMI

10. MISS POEM denetim ekibi veya yetkilendirilmiş denetleme kurulusu, denetimler sırasında
sertifika, marka ve logo kullanımı ile ilgili hususların bu talimata uygunluğu açısından gerekli
kontrolleri yapar ve sonuçları kontrol listesinin ilgili kısmına kaydeder. Denetim ekibi veya firması bu
amaçla, örnekler alır, gereğinde resimler çeker, broşür, katalog, kartvizit, reklam malzemeleri ve ürünler
üzerinde kontroller yapar. Denetçi aynı zamanda yayınlanmış olan dokümanları;
Genel görünüm, yazım hataları,
Kullanım yerleri,
Tarihler, standart ve revizyon,
Firma adı, adres, imza, mühür,
Hariç tutmalar ve uygunluk durumu,
MISS POEM ve Denetçi logoları varlığı, açılarından değerlendirir ve sonuçları kontrol listesinin
ilgili kısmına kaydeder.
MISS POEM tarafından yetki verilen kişiler/kuruluşlar, yetki belgeleri / sözleşmeleri geçerli olduğu
sürece bu talimat kurallarına uymakla yükümlüdürler.

4

