
Привіт,

Знайомся, це базовий лого ТРЦ DREAM

як добре, що ти вирішив ближче роздивитись нашу нову айдентику.
Давай ми тобі проведемо невеличку екскурсію



Масштаб

Базовий логотип використовуємо 
на всіх площинах, де для нього 
є достатньо місця

Малий - для носіїв, куди 
не поміщається базовий

Дрібний лого використовуємо без знака

x 270px

x 100px

x 55px



Охоронне поле
Коли розміщуємо логотип окремо від айдентики або серед інших логотипів, 
він почувається комфортно тільки на білому фоні в горизонтальній орієнтації

Для кращого зчитування логотипа тримаємо його подалі від будь-яких графічних 
елементів чи тексту

Зверніть увагу на допустиме максимальне та мінімальне охоронне поле

min

min

min



Партнерське розміщення
Наш логотип тримає дистанцію з логотипами-партнерами, має власне охоронне поле.
Не порушуйте його особисті кордони 



Не можна

обрізати верхню частину знаку 

стилізувати та накладати ефекти 

змінювати колір напису

змінювати пропорції

накладати фільтри та змінювати відтінки перетворювати у ч/б

змінювати шрифт змінювати послідовність кольорів

змінювати розташування знаку
та відстань між знаком і написом

DREAM



Не можна
Новорічні свята, вони такі, що хочеться прикрасити не тільки ялинку. Але відтепер верхівка знаку 
завжди рухлива. І вона категорично відмовляється ховатись в будь-яких додаткових елементах  



Фон
Найкраще наш логотип почуває себе на білому тлі. Але його також можна ставити на інші світлі, 
однорідні фони, де добре видно кожен колір знаку. 

Не можна ставити лого на чорне і темне тло 



Фон



Фон
Якщо вам необхідно розмістити лого виключно на темне тло, то використовуйте білий лого без знаку.
Надсилайте свій макет, і ми допоможемо правильно використати лого на ньому



Погодження
Відповідно до договору оренди, всі випадки використання логотипу та назви ТРЦ необхідно 
погоджувати з відділом маркетингу. Також звертайтесь до нас, якщо у вас виникли питання чи 
труднощі з використанням нашої айдентики. 

dream.promo@dreamtown.kiev.ua 

У темі листа пишіть: 
Погодження використання логотипа



Назва
DREAM – це зареєстрована торгова марка. DREAM завжди пишемо великими літерами і без лапок, 
а українською «ДРІМ» завжди з лапками. Російську мову не вживаємо ніколи. SEC DREAM 
використовуємо лише в англомовних виданнях/текстах, відповідно до чинного законодавства.  

Можна

Не можна

ми не ТЦ і не ТРК «НІ» російській мові
без абревіатури
чи повної назви

всі літери мають
бути великі

ТЦ DREAM
ТРК «ДРІМ»

Торгово-
развлекательный 
центр «ДРИМ»

DREAM
«ДРІМ»

Dream
«Дрім»

ТРЦ DREAM
ТРЦ «ДРІМ»
SEC DREAM

Торговельно-розважальний центр DREAM
Торговельно-розважальний центр «ДРІМ»
Shopping & entertainment center DREAM



Назви DREAM yellow та DREAM 
berry ми використовуємо тільки 
у якості зазначення адреси. 
Назву половинки завжди 
пишемо без ТРЦ. 
Можна вказувати повну назву 
локації, або коротку

Назва
Ми єдиний ТРЦ, який складається з двох половинок. Немає ТРЦ DREAM yellow  чи  ТРЦ DREAM berry  
є лише ТРЦ DREAM 

клуб APOLLO NEXT 019 магазин Антошка 
ТРЦ DREAM
пр. Оболонський, 1Б
DREAM yellow
атріум Китай
3 поверх

клуб APOLLO NEXT 019 
DREAM yellow
атріум Китай
3 поверх

ТРЦ DREAM
пр. Оболонський, 21Б
DREAM berry
атріум Мексика
2 поверх

магазин Антошка 
DREAM berry
атріум Мексика
2 поверх

ТРЦ DREAM = +DREAM yellow
пр. Оболонський, 1Б пр. Оболонський, 21Б

DREAM berry



Назва
Вказувати коротку назву 
локації можна, поставивши 
розділення. Це може бути 
будь-яка риска чи дужки 

ТРЦ DREAM (DREAM yellow)

ТРЦ DREAM /DREAM yellow/

ТРЦ DREAM [DREAM yellow]

ТРЦ DREAM |DREAM yellow|

ТРЦ DREAM / DREAM yellow

ТРЦ DREAM | DREAM yellow

наприклад

Короткі назви локації рекомендовано вказувати так

А якщо потрібна транслітерація, то так:

ТРЦ DREAM / DREAM yellow

SEC DREAM / DREAM yellow

ТРЦ DREAM / DREAM berry

SEC DREAM / DREAM berry

ТРЦ «ДРІМ» / «ДРІМ єллоу» ТРЦ «ДРІМ» / «ДРІМ беррі»



Входи
Також DREAM змінив нумерацію входів

1 7

ГОЛЛІВУД
2Б

ГРЕЦІЯ
5Б

ФРАНЦІЯ
6Б

КИТАЙ
4Б

БРАЗИЛІЯ
3Б

ГОЛЛІВУД
2А

ГРЕЦІЯ
5А

ФРАНЦІЯ
6А

КИТАЙ
4А

БРАЗИЛІЯ
3А

Оболонь Мінська
DREAM yellow

1 6 Героїв
Дніпра

Оболонський проспект

Оболонський проспект

Оболонський проспект

Оболонський проспект

DREAM berry

МЕКСИКА
2Б

ІТАЛІЯ
5Б

АФРИКА
4Б

АНГЛІЯ
3Б

МЕКСИКА
2A

ІТАЛІЯ
5A

АФРИКА
4A

АНГЛІЯ
3A



Таблички
Ми дуже просимо вас не клеїти на вітрини щось у файлику написане на листочку від руки. Ми 
розробили декілька видів табличок, які можуть стати у нагоді. Звертайтесь за ними до 
адміністратора ТРЦ 

Перерва

15 хв.
Контакти

лечу з усіх ніг

Тимчасовий графік роботи

Контакти

Графік може змінюватись. Слідкуйте за оновленнями у соц мережах та на сайті магазину

Дякуємо, що приходите до нас, наші мрійники



Зв’язок
Ще раз залишаємо контакти для запитань. Ми залюбки вам допоможемо 

А за посиланням лежать наші лого та ця презентація

dream.promo@dreamtown.kiev.ua 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M34_exnDC2UHmWiNjk4TzFVwWO_oYP7D  


