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(Voice and Visual Identity Guidelines 2019-20)

ถ้อยแถลง
วิสัยทัศน์
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ด้วยการร่วมมือกัน เราย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่ง
ซึ่งผู้คนมารวมกันและลงมือปฏิบัติ
เพื่อสร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงที่ยืนยาวระหว่างกันในโลก
ในชุมชน
และในตัวของเราเอง
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เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

เรื่องราวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเรา

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ
(Voice and Visual Identity Guidelines) ของโรตารีให้ข้อมูลที่สำ�คัญซึ่ง
จะช่วยในการสร้างแบรนด์ของโรตารี
ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียง (Voice)
ของเราและสารสำ�คัญของคนพูดจริง
ทำ�จริง (People of Action) รวมทั้ง
วิธีการที่จะจัดรูปแบบ (Format) โลโก้
ของเรา ใช้บัญชรสีที่ถูกต้องและอื่น ๆ
อีกมาก

เป็นเวลามากกว่า 100 ปีมาแล้วที่โรตารีรวมเอาผู้นำ�ที่มีความมุ่งมั่นในการใช้ความ
เชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติการและพัฒนาชุมชนของพวกเขา การรับรู้เกี่ยวกับโรตารีมี
มากมาย แต่ความเข้าใจของสาธารณชนว่าเราคือใคร เราทำ�อะไร และคุณค่าที่เรา
นำ�ไปสู่ชุมชนยังมีน้อยมากอย่างน่าเป็นห่วง จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราจะบอกเล่าเรื่อง
ราวในแนวทางที่ช่วยให้ผู้คนในทุก ๆ ที่เข้าใจสิ่งที่โรตารีทำ� เราแตกต่างอย่างไร และ
เหตุใดงานของเราจึงมีผลกระทบ หากปราศจากความเข้าใจ เราจะไม่สามารถบรรลุ
ศักยภาพได้เต็มที่ ไม่สามารถนำ�เอาผู้คนมาอยู่ร่วมกันได้มากขึ้น และไม่สามารถที่
จะปรับปรุงชุมชนทั่วโลกได้มากขึ้น

เราพัฒนาคู่มือเล่มนี้เพื่อผู้มีวิชาชีพ
ทางการสื่อสารและการออกแบบ
แต่ใคร ๆ ก็สามารถใช้ได้ หากท่าน
ต้องการคู่มือเล่มนี้ในฉบับสั้นและ
สรุป ให้ไปที่ Brand Center และ
ดาวน์โหลด Visual Identity at a
Glance

ไม่มีองค์กรอื่นใดที่เหมือนกับโรตารีเลย การใช้เสียง
(Voice) ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างสม่ำ�เสมอ ใน
การสื่อข่าวสารทั้งหมดของเรา ทำ�ให้เราสามารถมั่นใจ
ได้ว่าการสื่อสารของเราสะท้อนถึงลักษณะที่โดดเด่น
ของเรา

หากเราพูด เขียน และออกแบบเป็นเสียงเดียวกัน การสื่อสารของเราจะได้ยิน ได้
อ่าน และได้ดู เหมือนโรตารีอย่างไม่ผิดพลาด ซึ่งจะทำ�ให้กลุ่มผู้ดูผู้ฟังของเรามีความ
เข้าใจที่ดีขึ้นว่าเราคือใคร
คำ�แนะนำ�ฉบับนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีการใช้เสียง (Voice) ของโรตารีและมอง
เข้าไปในการสื่อสารเกี่ยวกับสโมสรและโรตารี เราสามารถแสดงให้โลกเห็นว่าเราคือ
คนพูดจริงทำ�จริง (People of Action) ด้วยการร่วมมือกัน
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โรตารีท่เป็
ี นแบรนด์

แบรนด์เป็นมากกว่าโลโก้ แบรนด์ของโรตารีย่ง
ิ ใหญ่
มากกว่าวงล้อของโรตารี แบรนด์คือการรับรู้ คือสิ่งที่
ผู้อ่นคิ
ื ดเกี่ยวกับเรา ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เรามองเห็นตัว
เราเอง

เมื่อเราพูดถึงแบรนด์โรตารี เรากำ�ลังพูดถึงคุณลักษณะและเป้าหมายพื้นฐานที่ผูก
รวมสโมสรและภาคโรตารีเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด มันคือสิ่งที่เราเสนอแก่ผู้คนซึ่งเป็น
หุ้นส่วนกับเรา เข้าร่วมในสโมสร หรือมีส่วนร่วมในโปรแกรมและโครงการของเรา
แบรนด์ของเราสะท้อนถึงลักษณะเด่น วิสัยทัศน์และแก่นแท้ รวมถึงคุณค่าของเรา
ด้วย แบรนด์หมายถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเราและการเข้าถึงเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืน
การรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับโรตารีจะมาจากประสบการณ์กับสโมสรและโปรแกรมของ
เราควบคู่ไปกับเรื่องราวที่เราบอกเล่าและภาพลักษณ์ที่เราแบ่งปัน การสื่อสารเกี่ยว
กับแบรนด์ที่คงเส้นคงวาและน่าสนใจ พร้อมกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม สามารถ
ทำ�ให้แบรนด์ของเราเข้มแข็งและช่วยให้เราสามารถดึงดูดสมาชิก ผู้บริจาคและหุ้น
ส่วนได้มากขึ้น และทำ�ให้พวกเขามีส่วนร่วมได้มากขึ้นด้วย

การเรียก
ตัวของเราเอง
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เราคือโรตารี

“โรตารี” คือสายใยที่ยาวต่อเนื่องซึ่งผูกพันโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารีไว้ด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว โรตารีหมายถึงองค์กรของเรา คือ
“โรตารี” การรวมเอาคำ�ว่า “โรตารี” เข้าไว้ในชื่อของการสื่อสารจะเป็นการง่ายแต่สำ�คัญยิ่งในการรวมองค์กรของเราเข้าไว้ด้วยกัน
และทำ�ให้สารสำ�คัญ (message) ของเรามีความเข้มแข็งมากขึ้น

โรตารี

โรตารีสากล

มูลนิธิโรตารี

ชื่อที่เราเรียกตนเองเมื่อ
กล่าวถึงองค์กรทั้งหมด
ในการสื่อสารทุกประเภท

ชื่อที่เรากล่าวถึงสมาคมที่มี
สโมสร 35,000 สโมสรทั่วโลก
และระบบการจัดการ รวมทั้ง
สำ�นักงานซึ่งให้การสนับสนุน
สโมสรเหล่านั้น

ชื่อที่เราใช้เมื่อกล่าวถึงการหา
ทุน และ หน่วยที่ทำ�โครงการทุน
สนับสนุนของโรตารี เมื่อเหมาะ
สม และ/หรือ ตามที่กฎหมาย
กำ�หนด

แก่นแท้ของเรา
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แก่นแท้ของเรามาจากถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ของโรตารีและอธิบายว่าเราคือใคร เราใส่ใจในสิ่งใด และเราสื่อสารและตัดสินใจอย่างไร
วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision): ด้วยการร่วมมือกัน เราย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่งซึ่งผู้คนมารวมกัน และลงมือปฏิบัติ

เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยืนยาวระหว่างกันในโลก ในชุมชนและในตัวของเราเอง

แก่นแท้ของเรา (Our Essence): โรตารีรวมผู้นำ�จากทั่วทุกทวีป วัฒนธรรมและอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นและปฏิบัติการเพื่อชุมชนทั่วโลก

แก่นแท้ของเราสรุปสิ่งที่โรตารีเป็นทั้งหมด นั่นคือ ผู้นำ�ในปัจจุบันและที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นซึ่งมาอยู่ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ และสร้าง
ผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลก และยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าซึ่งอธิบายถึงโรตารี นั่นก็คือ มิตรภาพ คุณธรรม
ความหลากหลาย การบำ�เพ็ญประโยชน์ และความเป็นผู้นำ�
การเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับแก่นแท้ของเรา คือการตอกย้ำ�ถึงสิ่งที่โรตารียืนหยัดเป็นอยู่ เราแตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างไร และเหตุใด
โรตารีจึงมีความสำ�คัญในปัจจุบัน แนวทางนี้ทำ�ให้เกิดความเป็นไปได้ที่พวกเราแต่ละคนจะพัฒนาถ้อยแถลงที่มีพลังของเราเองเกี่ยวกับ
สโมสรของเราและโดยภาพรวม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรตารีที่กระตุ้นความสนใจ และเป็นหนึ่งเดียวกัน
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สารสำ�คัญของเรา
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เราคือคนพูดจริงทำ�จริง (We are People of Action)

คนพูดจริงทำ�จริงช่วยนิยามโรตารีแก่ผู้ที่ไม่รู้จักเรา เราคือผู้นำ�ในวิชาชีพ ในชุมชนและในเมืองซึ่งเชื่อมโยงกันและกัน และเป็นผู้ที่มี
มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และความปรารถนาอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันที่จะปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโลกนี้
การอธิบายและแสดงตัวเราเองว่าเป็นคนพูดจริงทำ�จริงจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวใน
องค์กรและเน้นความสำ�คัญถึงผลกระทบที่โรตารีกระทำ�ในชุมชน

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างวิธีการที่ท่านอาจจะใช้สารคนพูดจริงทำ�จริงเพื่ออธิบายถึงโรตารี
โรตารีมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น

•

เรานำ�พาคนพูดจริงทำ�จริงจากทั่วทุกทวีปและวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกัน พวกเขาคือผู้ซึ่งแก้ไขปัญหาในระยะยาวในประเด็นที่
คุกคามโลกของเราอย่างที่สุด

โรตารีช่วยให้เราเป็นผู้นำ� เป็นบุคคล และเป็นมนุษยชาติที่ดียิ่งขึ้น

•
•
•

เราเป็นองค์กรที่สร้างตั้งขึ้นมาจากผู้คน ความสัมพันธ์ และการปฏิบัติ
เราใช้ภูมิหลังด้านวิชาชีพ มุมมองที่หลากหลาย และการเชื่อมโยงทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น
เราสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนผ่านการบำ�เพ็ญประโยชน์ข้ามเขตแดนของการเมือง วัฒนธรรมและชนรุ่นต่างๆ และส่งเสริมความ
เข้าใจและความนับถือกันทั่วโลก

การนำ�เสนอว่าโรแทเรียนเป็นคนพูดจริงทำ�จริง คือการที่เรานำ�เอาวิสัยทัศน์ของโรตารีมาสู่ความเป็นจริงในแนวทางที่เกี่ยวข้องและจับ
ต้องได้ เมื่อเราพูดเป็นเสียงเดียวกัน เราได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจในโรตารี
สมาชิกโรตารีเป็นผู้ส่งข่าวสารของการรณรงค์นี้ ในฐานะที่เป็นทูตสันถวไมตรีของแบรนด์โรตารี สโมสรได้รับมอบหมายให้แบ่งปัน
สารสำ�คัญที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจว่า สมาชิกโรตารีกำ�ลังปฏิบัติงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
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เสียงของเรา

เราต้องการให้โรตารีโดดเด่นกว่าองค์กร
อื่นและเป็นที่สนใจของผู้คนด้วยสาร
(message) ที่น่าสนใจและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เสียงของเรา — ซึ่ง
น้ำ�เสียงและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่
เราสื่อสารออกไป — ให้ความสำ�คัญ
เกี่ยวกับคุณลักษณะ 4 ประการที่อธิบาย
ถึงโรตารีและสมาชิกของเรา นั่นคือ
การเอาจริงเอาจัง การให้แรงบันดาลใจ
การเข้าถึงจิตใจผู้อื่น และการใช้ความ
ฉลาดทางปัญญา คุณลักษณะเหล่านี้
กำ�หนดน้ำ�เสียง (tone) ในการที่เราพูด
เกี่ยวกับโรตารี ควรคิดถึงคุณลักษณะ
เหล่านี้ว่าเป็นลักษณะของโรตารี
เสียงของโรตารีชัดเจน เชิญชวน และ
สามารถเข้าใจได้ มีความเฉพาะตัว
และจริงใจ เป็นการเชิญชวน แต่ไม่เคย
เรียกร้องหรือกล่าวหา
และในที่สุดแล้ว เป็นเสียงในเชิงสนทนา
แต่มิได้เป็นกันเองหรืออวดดีจนเกินไป

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ
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เสียงของเรา คือ ...

ตัวอย่าง

การเอาจริงเอาจัง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา เราได้ช่วยขจัดโปลิโอให้
หมดไปจากทั่วโลก ยกเว้นเพียง 3 ประเทศ ในวันนี้ เรา
ทุ่มเทเพื่อการหยุดโปลิโอให้ได้ในช่วงชีวิตของเรา

(Presevering)

เราพินิจพิจารณา กล้าหาญและมีกำ�ลังใจ และเราพูดด้วยความชัดเจน
และความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า

การให้แรงบันดาลใจ
(Inspiring)

ไปกับโรตารี ท่านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไปทั่ว
โลก ในชุมชน และในตัวของท่านเอง

เราให้แรงจูงใจแก่ผู้อื่นผ่านความคิดเห็นในทางบวก ความกระตือรือร้น
และความปรารถนาอย่างแรงกล้า

การเข้าถึงจิตใจผู้อ่น
ื
(Compassionate)

การแก้ไขปัญหาความท้าทายที่ยากเย็นที่สุดในโลก
ต้องการความเห็นอกเห็นใจ เราสนับสนุนผู้คนและเรื่อง
ราวที่เป็นจริงซึ่งสามารถเข้าใจได้และมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

เราใส่ใจเกี่ยวกับผู้คนที่เราให้ความช่วยเหลือ

การใช้ความฉลาดทางปัญญา
(Smart)

เรารับรู้และใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาในแนวทางที่สร้างสรรค์

่ ต้นจากน้ำ�สะอาด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่น้ำ�
เราเริม
หากไม่สามารถเข้าถึงน้ำ�สะอาดได้ สันติภาพก็ไม่สามารถ
จะดำ�รงอยู่ได้

เสียงของเรา
ตัวอย่าง

นี่คือ 2 ตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึง
วิธีการใช้เสียงของโรตารี (Rotary’s
voice) ทำ�ให้สารของเรามีพลังมากขึ้น
ได้อย่างไร

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

ตัวอย่าง

ก่อนหน้า (ยังไม่มีเสียงโรตารี)

การเชิญชวนสมาชิก
ที่คาดหวังให้มาเยือน
สโมสรในท้องถิ่น

โรตารีประกอบด้วยผู้คนทั่วโลกที่ทำ�งานร่วมกัน
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม หยุดยั้งโปลิโอ ปรับปรุง
ชุมชนของเรา และทำ�สิ่งต่าง ๆ ที่เกินกว่า
ธรรมดาให้สำ�เร็จลุล่วง

›

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ rotary.org

ตัดตอนจาก Rotary.org

วันครบรอบโรตารี
วันครบรอบโรตารีเป็นเครื่องหมายของปีที่เป็น
ทั้งความสำ�เร็จในการต่อสู้เพื่อการขจัดโปลิโอให้
หมดไป และพันธสัญญาที่มีขั้นตอนที่จะทำ�งาน
ให้สำ�เร็จลุล่วง ท่านสามารถช่วยได้โดยเรียนรู้วิธี
การใช้คำ�แนะนำ�เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลให้เงินทุน
แก่งานขจัดโปลิโอที่มีความจำ�เป็นยิ่งต่อชีวิต

›
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ภายหลัง (ในเสียงของโรตารี)

เหตุผลที่มีประสิทธิภาพ

มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ท่เรา
ี
สามารถบรรลุผลสำ�เร็จเมื่อหัวใจ
และสมองทำ�งานร่วมกัน ดูวิธี
การที่ผู้นำ�จากหลากหลายประเทศ
วัฒนธรรมและวิชาชีพปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้พลังแก่
เยาวชน ส่งเสริมสันติภาพและ
ปรับปรุงชุมชนของพวกเขา

• กระตือรือร้น ให้แรงบันดาล

มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงที่ดี โปรดเยี่ยม
เยือนสโมสรโรตารีท่อยู
ี ่ใกล้ท่าน

•
•

อีกปีหนึ่ง อีกโอกาสหนึ่งที่จะสร้าง
ประวัติศาสตร์

• หัวเรื่องให้แรงบันดาลใจและ

เราใกล้จะขจัดโปลิโอให้หมดไป
มากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน แม้ใน
เวลาเราเฉลิมฉลองอีกปีหนึ่งของ
ผลกระทบต่อชุมชน เราย้ำ�เตือนว่า
ยังมีส่ง
ิ ที่ต้องทำ�อีกมากมาย มาเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพใน
การทำ�ให้รัฐบาลจัดหาเงินเพื่อให้เรา
สามารถทำ�งานร่วมกันให้สำ�เร็จ

•
•

•
•
•

ใจและเชิญชวน
ความสมดุลระหว่าง ความ
เห็นอกเห็นใจ (หัวใจ) และ
ความฉลาดเฉลียว (ปัญญา)
อธิบายความเป็นผู้นำ�โดย
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
(Mindset) (มุมมองที่หลาก
หลาย) และการกระทำ�
เห็นผลกระทบที่ชัดเจน
รวมการเรียกร้องสู่การปฏิบัติ
เอาไว้ด้วย
บอกคุณลักษณะ
ให้ความสำ�คัญกับจิตวิญญาณ
ของโรตารีในการเอาจริงเอา
จัง
เข้าถึงจิตใจผู้อื่นและมีความ
เป็นมนุษย์ (Human) มากขึ้น
มีการเรียกร้องให้ปฏิบัติการ
อย่างชัดเจน

คุณค่าของเรา

“คุณค่า” คืออะไร?

คุณค่าผลักดันการประพฤติปฏิบัติของ
เรา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและวิธีการ
ที่เราปฏิบัติ
เราอธิบายถึงคุณค่าของเรา
อย่างไร?

หลักการที่เป็นแนวทางซึ่งอธิบายถึง
โรตารีมาจากคุณค่าของเรา ในปัจจุบัน
เรานำ�เอาคุณค่ามาสู่ชีวิตโดยแสดงให้เห็น
ถึงวิธีการที่เราใช้คุณค่าเพื่อปรับปรุงชีวิต
ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

คุณค่าของเรา

มิตรภาพ
(Fellowship)

คุณธรรม
(Integrity)

ความหลากหลาย
(Diversity)

การบำ�เพ็ญประโยชน์
และความเป็นผู้นำ�
(Service and Leadership)
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เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างไร

›
›
›
›

เราสร้างมิตรภาพที่
ยั่งยืน
เรายกย่องพันธสัญญา
ของเรา
เราเชื่อมโยงมุมมองที่
หลากหลาย
เราใช้ความเป็นผู้นำ�และความ
เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขประเด็น
ปัญหาของสังคม

โลโก้ของเรา

โลโก้ (Logo) ของโรตารีเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์ (Brand) โรตารีและแสดง
ถึงสโมสรทุก ๆ สโมสรที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
อย่างยั่งยืนทั่วโลก เมื่อผู้คนมองเห็น
โลโก้ของเรา พวกเขาควรจะตระหนักได้
ทันทีว่าเป็นของโรตารีและเป็นเสมือน
สัญลักษณ์ขององค์กรซึ่งปฏิบัติงานเพื่อ
ทำ�ให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์

หาดูโลโก้ได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์

มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์
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โลโก้

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
(Masterbrand Signature)
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์เป็นโลโก้ที่เป็น
ทางการของเราและเชื่อมโยงวงล้อเข้ากับ
คำ�ว่า “Rotary” ( โลโก้แบบตัวอักษรอย่าง
เดียวของโรตารี) ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อ
ให้เห็นและจดจำ�ได้

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์

โลโก้ของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ
สีรอยัลบลูโรตารีและสีทองโรตารี (หลายสี)
ได้ วงล้อเเละโลโก้แบบตัวอักษรอย่างเดียว
ต้องปรากฏอยู่ด้วยกันเสมอ เพราะคำ�ว่า
“Rotary” เป็นโลโก้แบบตัวอักษรอย่างเดียว
มิใช่รูปแบบตัวพิมพ์ (Font) จึงไม่สามารถ
แทนที่ด้วยรูปแบบตัวพิมพ์อื่นได้ มีเพียงสี
ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้เท่านั้นที่อาจจะใช้ได้
กับโลโก้
ทั้งมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์และมาสเตอร์
แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ (Masterbrand Signature Simplified) (ในหน้า
13) สามารถใช้ได้กับงานพิมพ์และดิจิตัลทุก
ประเภท เราแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบง่าย หาก
โลโก้มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม. (0.5 นิ้ว)
หรือสำ�หรับใช้ในการตกแต่ง
สีเดียว
หาดูโลโก้ได้ที่ Brand Center
สีดำ� 100%
rotary.org/brandcenter
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชรสี
(Color Palette) ได้ที่หน้า 28-29

พื้นที่ว่างคือที่ว่างรอบ ๆ มาสเตอร์แบรนด์
ซิกเนเจอร์ที่ต้องทิ้งไว้ให้ว่างเปล่า มีขนาด
เท่ากับความสูงของตัว “R” ใหญ่ในโลโก้ที่
เป็นตัวอักษรอย่างเดียวของโรตารี

สีขาวและสีทองโรตารี 100% (สำ�หรับพื้นหลังสีมืด)

สีฟ้าอะซูร์ 100%

สีขาว 100% (สำ�หรับพื้นหลังสีมืด)
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โลโก้

คำ
�แนะนำand
�เอกลั
กษณ์Identity
ของเสียงและภาพ
Voice
Visual
Guidelines

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์
(Masterbrand Signature Simplified)
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์เป็นโลโก้ที่เป็น
ทางการของเราและเชื่อมโยงวงล้อเข้ากับ
คำ�ว่า “Rotary” ( โลโก้แบบตัวอักษรอย่าง
เดียวของโรตารี) ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อ
ให้เห็นและจดจำ�ได้

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์

โลโก้ของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ
สีรอยัลบลูโรตารีและสีทองโรตารี (หลายสี)
ได้ วงล้อเเละโลโก้แบบตัวอักษรอย่างเดียว
ต้องปรากฏอยู่ด้วยกันเสมอ เพราะคำ�ว่า
“Rotary” เป็นโลโก้แบบตัวอักษรอย่างเดียว
มิใช่รูปแบบตัวพิมพ์ (Font) จึงไม่สามารถ
แทนที่ด้วยรูปแบบตัวพิมพ์อื่นได้ มีเพียงสี
ต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้เท่านั้นที่อาจจะใช้ได้
กับโลโก้
ทั้งมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์และมาสเตอร์
แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ (Masterbrand Signature Simplified) (ในหน้า
12) สามารถใช้ได้กับงานพิมพ์และดิจิตัลทุก
ประเภท เราแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบง่าย หาก
โลโก้มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม. (0.5 นิ้ว)
หรือสำ�หรับใช้ในการตกแต่ง
สีเดียว
หาดูโลโก้ได้ที่ Brand Center
สีดำ� 100%
(rotary.org/brandcenter)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชรสี
(Color Palette) ได้ที่หน้า 28-29

พื้นที่ว่างคือที่ว่างรอบ ๆ มาสเตอร์แบรนด์
ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ที่ต้องทิ้งไว้ให้ว่างเปล่า
มีขนาดเท่ากับความสูงของตัว “R” ใหญ่ใน
โลโก้ที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียวของโรตารี

สีขาวและสีทองโรตารี 100% (สำ�หรับพื้นหลังสีมืด)

สีฟ้าอะซูร์ 100%

สีขาว 100% (สำ�หรับพื้นหลังสีมืด)

December
2019 | 13
ธั
นวาคม 2019
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มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์
(Mark of Excellence)

วงล้อโรตารีคือมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์
มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์ (วงล้อโรตารี)
(Mark of Excellence) เมื่อท่านใช้มาร์ค
ออฟเอ็กเซลเลนซ์ เราส่งเสริมให้ท่านใช้
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์อยู่ใกล้กัน
เพื่อความชัดเจนและจดจำ�ได้
ไม่มีการกำ�หนดความสูงขั้นสุดของมาร์ค
ออฟเอ็กเซลเลนซ์ ขนาดเล็กที่สุดควรจะ
ประมาณ 3 เท่าของความสูงของวงล้อ
ซึ่งอยู่ใกล้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
(ดูตัวอย่างการออกแบบ (Layout) และ
ขนาดด้านล่าง)

สีเดียว

สีดำ� 100%

สีฟ้าอะซูว์ 100%

สีขาว 100% (อยู่บนพื้นหลังสีมืด)

ไม่มีรูปแบบมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์อย่าง
ง่าย — คำ�ว่า “Rotary International”
จะต้องปรากฏอยู่บนวงล้อเสมอ โลโก้ไม่
สามารถปรากฏในสีอื่นนอกจากที่แสดง
ไว้ในหน้านี้
หาดูโลโก้ได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชรสี
ได้ที่หน้า 28-29

ตัวอย่างการออกแบบ

การสื่อสารแบบหน้าเดียว

ขนาด

หลายหน้าหรือพับ 3 ตอน (หลัง/หน้า)

ความสัมพันธ์ของขนาดระหว่างมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ (Masterbrand
Signature) และมาร์คออฟเอกเซลเลนซ์ (Mark of Excellence)

1 เท่า

อย่างน้อย 3 เท่า

โลโก้

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

ระบบของสัญลักษณ์
สำ�หรับโซนและภาค
(Signature System for
Zones and Districts)

เราได้สร้างสรรค์ระบบสัญลักษณ์ (Sigระบบสัญลักษณ์ — โซนและภาค
nature System) พิเศษที่ทำ�ให้สามารถ
บ่งชี้ภาคและโซนของท่านได้ในเอกสาร มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
การสื่อสารทั้งหมด
สัญลักษณ์ของภาคและโซนประกอบด้วย
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์กับหมายเลข
ของภาคหรือโซน ระบบสัญลักษณ์นี้ควร
จะใช้แทนมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ใน
การสื่อสารระดับโซนหรือภาค
หมายเลขของภาคหรือโซนควรจะ
ปรากฏอยู่ใต้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น
ของโรตารี และควรจะอยู่ทางขวาเป็น
แนวเดียวกับตัวอักษร “y” ในคำ�ว่า
“Rotary” (ดูตัวอย่าง) การวางตำ�แหน่ง
และขนาดความสัมพันธ์ระหว่างโลโก้ที่
เป็นตัวอักษรเท่านั้นของโรตารีกับวงล้อ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ท่านสามารถใช้ทั้งมาสเตอร์แบรนด์ซิก
เนเจอร์หรือมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
ซิมพลิฟายด์ เมื่อท่านสร้างโลโก้ของภาค
หรือโซน เราขอแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบง่าย
หากโลโก้มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม. (0.5
นิ้ว) หรือเพื่อการตกแต่ง
ดูแม่แบบ (Templates) สำ�หรับการ
สร้างโลโก้ของภาคหรือโซนได้ที่ Brand
Center (rotary.org/brandcenter)

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์
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ระบบสัญลักษณ์สำ�หรับสโมสร
(Signature System for Clubs)
เราได้สร้างสรรค์ระบบสัญลักษณ์พิเศษ
(Signature System) ที่ทำ�ให้สามารถบ่ง
ชี้สโมสรของท่านได้ในเอกสารการสื่อสาร
ทั้งหมด

ระบบสัญลักษณ์ — สโมสร
สัญลักษณ์ของสโมสรโรตารีประกอบด้วย
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์กับชื่อสโมสร
โลโก้ของสโมสร — ข้างล่าง
ระบบสัญลักษณ์นี้ควรจะใช้แทนมาสเตอร์
แบรนด์ซิกเนเจอร์ในการสื่อสารระดับสโมสร

โลโก้ของสโมสร — ข้างบนและข้างล่าง

ใช้ชื่อตามใบชาเตอร์ของท่านหรือชื่อสโมสร
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชุมชนในโลโก้ของสโมสร
เพราะมีคำ�ว่า “Rotary” อยู่ในโลโก้แล้ว
จึงไม่จำ�เป็นที่จะต้องกล่าวซ้ำ� ตัวอย่างเช่น
Rotary Club of Evanston, Illinois, USA
จะเพิ่มคำ�ว่า “Club of Evanston” ใต้
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
ชื่อของสโมสรจะต้องปรากฏอยู่ด้านเดียวกับ
โลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น (Wordmark)
และจะต้องอยู่ทางขวาเป็นแนวเดียวกับตัว
อักษร “y” ในคำ�ว่า “Rotary” การวาง
ตำ�แหน่งและขนาดความสัมพันธ์ระหว่าง
โลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นของโรตารีกับวง
ล้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ท่านสามารถใช้ทั้งมาสเตอร์แบรนด์ซิก
เนเจอร์หรือมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิม
พลิฟายด์ เมื่อท่านสร้างโลโก้ของ เราขอ
แนะนำ�ให้ใช้รูปแบบง่าย หากโลโก้มีขนาด
เล็กกว่า 1.25 ซม. (0.5 นิ้ว) หรือสำ�หรับใช้
เพื่อการตกแต่ง
ดูแม่แบบ (Template) สำ�หรับการสร้าง
โลโก้ของสโมสรได้ที่ Brand Center,
(rotary.org/brandcenter)

โลโก้ของสโมสร — ข้างบน

โลโก้ของสโมสร — ตัวอย่าง

Club of Evanston
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ล็อคอัพสำ�หรับหุ้นส่วน
(Lockups for Partners)

หุ้นส่วนคือองค์กรภายนอกที่ให้ความ
หุ้นส่วน
ร่วมมือกับโรตารีในการพัฒนา สนับสนุน
และดำ�เนินโปรแกรมหรือโครงการ
โครงสร้าง
บำ�เพ็ญประโยชน์
ในการสร้างล็อคอัพของหุ้นส่วน
(มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์และโลโก้
ของหุ้นส่วน) ต้องดำ�เนินการตาม
แนวทางซึ่งแสดงอยู่ในหน้านี้ มีหุ้นส่วน
เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถปรากฏในหนึ่ง
ล็อคอัพได้
โลโก้ของหุ้นส่วนต้องมีความสูงอย่างน้อย
เท่ากับมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์และ
ไม่มากกว่า 1.5 เท่าของความสูงของ
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ ความกว้าง
ของโลโก้ของหุ้นส่วนอาจจะแตกต่างกัน
ไป แต่ไม่ควรจะดูแล้วเป็นการครอบงำ�
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์

y

x

y y

เปลี่ยนแปลงได้
ความสูง
ไม่น้อย
กว่าค่า x

สูงได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของค่า x
เส้นแบ่งโลโก้:
หนา 0.5 พ้อยท์, สีดำ� 50%
สูงเท่ากับโลโก้พาร์ทเนอร์
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์

หุ้นส่วนหรือ
โลโก้ของโปรแกรม

หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ โครงการ หรือการบำ�เพ็ญประโยชน์
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ล็อคอัพสำ�หรับกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนและชมรมมิตรภาพโรตารี
(Lockups for Rotarian Action Groups and Rotary Fellowships)
ในการสร้างล็อคอัพ (Lockup) สำ�หรับกลุ่ม
ปฏิบัติการโรแทเรียนหรือกลุ่มมิตรภาพ
โรตารี (มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของ
โรตารีกับโลโก้ของกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน
หรือกลุ่มมิตรภาพโรตารี) ขอให้ดำ�เนินการ
ตามแนวทางที่แสดงอยู่ในหน้านี้
เราขอแนะนำ�ให้ใช้คำ�ในล็อคอัพเพื่อแสดง
ความเชื่อมโยงกับโรตารี (ดูกลุ่มปฏิบัติการ
โรแทเรียนเครือข่ายความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ*) อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้
โลโก้ของกลุ่มปฏิบัติการหรือกลุ่มมิตรภาพ
ในล็อคอัพได้ (ดูโลโก้กลุ่มมิตรภาพผู้จัดการ
บริหารโรแทเรียน**)
โลโก้ของกลุ่มปฏิบัติการหรือกลุ่มมิตรภาพ
ของท่านควรจะปรากฏอยู่ทางด้านขวามือ
ของมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของโรตารี
เสมอ จะต้องมีขนาดความสูงอย่างน้อย
เท่ากับมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ แต่ต้อง
ไม่มากกว่า 1.5 เท่า ความกว้างของโลโก้
กลุ่มปฏิบัติการหรือกลุ่มมิตรภาพอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ควรจะมองดูแล้ว
ครอบงำ�มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
โปรดจำ�ไว้ว่าท่านไม่สามารถสร้างโลโก้
กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนหรือกลุ่มมิตรภาพ
โรตารีของตนเองให้มีหรือคล้ายคลึงกับ
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ หรือ มาร์ค
ออฟเอ็กเซลเลนซ์ (วงล้อ – Wheel)
ดูแม่แบบ (Template) ตัวอย่างการสร้าง
ล็อคอัพของกลุ่มปฏิบัติการหรือกลุ่ม
มิตรภาพของท่านเองได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)

ชมรมมิตรภาพโรตารีและกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน

โครงสร้าง
y

x

y y

เปลี่ยนแปลงได้
ความสูง
ไม่น้อย
กว่าค่า x

สูงได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของค่า x
เส้นแบ่งโลโก้:
หนา 0.5 พ้อยท์, สีดำ� 50%
สูงเท่ากับโลโก้พาร์ทเนอร์
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์

โลโก้กลุ่มปฏิบัติการ
โรแทเรียน หรือ ชมรม
มิตรภาพโรตารี

ตัวอย่าง: กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน

ตัวอย่าง ชมรมมิตรภาพโรตารี

Disaster Network of Assistanc e
Rotary Action Gr oup

* กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเครือข่ายความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

** กลุ่มมิตรภาพผู้จัดการบริหารโรแทเรียน
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ล็อคอัพสำ�หรับกลุ่มบำ�เพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี
(Lockups for Rotary Community Corps)

ล็อคอัพ (Lockup) ใช้เพื่อแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างโรตารีกับกลุ่มบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) กลุ่มบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ชุมชนโรตารีคือองค์กรที่สโมสร
ให้การอุปถัมภ์ จะประกอบด้วยสัญลักษณ์
(Signature) ของสโมสรและข้อความของ
องค์กรที่ได้รับการอุปถัมภ์

Rotary Community Corps — ล็อคอัพของระบบสัญลักษณ์
ล็อคอัพของระบบสัญลักษณ์
y

x

Club
ท่านสามารถใช้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
หรือมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์
เมื่อสร้างโลโก้ เราแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบอย่าง
สัญลักษณ์ของสโมสรโรตารี
ง่าย หากโลโก้มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม.
(0.5 นิ้ว) หรือสำ�หรับใช้ในการตกแต่ง
หาดูแม่แบบ (Template) สำ�หรับการสร้าง
ล็อคอัพของท่านเองได้ที่ Brand Center
ตัวอย่างตัวเลือกที่ยอมรับได้
(rotary.org/brandcenter)

y y

เปลี่ยนแปลงได้

Rotary
Community
Corps

ความสูง
ไม่น้อย สูงได้ไม่เกิน
กว่าค่า x 1.5 เท่า
ของค่า x

เส้นแบ่งโลโก้:
หนา 0.5 พ้อยท์, สีดำ� 50%,
สูงเท่ากับโลโก้พาร์ทเนอร์
ชื่อโปรแกรม

สัญลักษณ์ของสโมสรโรตารี

ฟ้อน Frutiger

สัญลักษณ์ของสโมสรโรตารี

ฟ้อน Arial

สัญลักษณ์ของสโมสรโรตารีอย่างง่าย

ฟ้อน Frutiger

สัญลักษณ์ของสโมสรโรตารีอย่างง่าย

ฟ้อน Arial

โลโก้
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ล็อคอัพสำ�หรับการแลกเปลี่ยน
เยาวชนโรตารี
(Lockups for Rotary
Youth Exchange)

ล็อคอัพใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โรตารีกับการแลกเปลี่ยนเยาวชนซึ่งเป็น
โปรแกรมที่อุปถัมภ์โดยสโมสรและภาค
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ (Signature)
ของสโมสรหรือภาคและชื่อโปรแกรม
(ดูตัวอย่าง)

การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี — ล็อคอัพของระบบสัญลักษณ์
ล็อคอัพของระบบสัญลักษณ์
y

x

y y

เปลี่ยนแปลงได้
ความสูง
ไม่น้อย
กว่าค่า x

ท่านสามารถใช้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
หรือมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์
เมื่อสร้างโลโก้ เราแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบอย่าง
ง่าย หากโลโก้มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม.
(0.5 นิ้ว) หรือสำ�หรับการตกแต่ง

เส้นแบ่งโลโก้:
หนา 0.5 พ้อยท์, สีดำ� 50%,
สูงเท่ากับโลโก้พาร์ทเนอร์
สัญลักษณ์ของสโมสรหรือภาค

สูงได้ไม่เกิน
1.5 เท่า
ของค่า x

ชื่อโปรแกรม

หาดูแม่แบบ (Template) สำ�หรับการสร้าง
ล็อคอัพของท่านเองได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)

ตัวอย่าง

rotary
youth
exchange
สัญลักษณ์ของภาคโรตารี

สัญลักษณ์ของภาคโรตารีอย่างง่าย

ฟ้อนท์ Frutiger

ฟ้อนท์ Arial Narrow

สัญลักษณ์ของภาคโรตารี

สัญลักษณ์ของภาคโรตารีอย่างง่าย

ฟ้อนท์ Sentinel

ฟ้อนท์ Georgia
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โลโก้
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ล็อคอัพสำ�หรับรางวัล
เยาวชนผู้นำ�โรตารี
(Lockups for Rotary
Youth Leadership
Awards - RYLA)
ล็อคอัพใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โรตารีกับรางวัลผู้นำ�เยาวชนโรตารี (ไรลา)
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อุปถัมภ์โดยสโมสรและ
ภาค ประกอบด้วยสัญลักษณ์ (Signature)
ของสโมสรหรือภาคและชื่อโปรแกรม
(ดูตัวอย่าง)
ท่านสามารถใช้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
หรือมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์
เมื่อสร้างโลโก้ เราแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบอย่าง
ง่าย หากโลโก้มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม.
(0.5 นิ้ว) หรือสำ�หรับการตกแต่ง
หาดูแม่แบบ (Template) สำ�หรับการสร้าง
ล็อคอัพของท่านเองได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)

รางวัลผู้นำ�เยาวชนของโรตารี — ล็อคอัพของระบบสัญลักษณ์
ล็อคอัพของระบบสัญลักษณ์
y

x

y y

เปลี่ยนแปลงได้

rotary youth
leadership
awards
เส้นแบ่งโลโก้:
หนา 0.5 พ้อยท์, สีดำ� 50%,
สูงเท่ากับโลโก้พาร์ทเนอร์
สัญลักษณ์ของสโมสรหรือภาค

ความสูง
ไม่น้อย
กว่าค่า x

สูงได้ไม่เกิน
1.5 เท่า
ของค่า x

ชื่อโปรแกรม

ตัวอย่าง

สัญลักษณ์ของภาคโรตารี

rotary youth
leadership
awards
ฟ้อนท์ Frutiger

สัญลักษณ์ของภาคโรตารี

rotary youth
leadership
awards
สัญลักษณ์ของภาคโรตารี

ฟ้อนท์ Arial Narrow

ฟ้อนท์ Sentinel

rotary youth
leadership
awards
สัญลักษณ์ของภาคโรตารี

ฟ้อนท์ Georgia

RYLA
สัญลักษณ์ของภาคโรตารีอย่างง่าย

ฟ้อนท์ Frutiger

สัญลักษณ์ของภาคโรตารีอย่างง่าย

ฟ้อนท์ Sentinel

โลโก้

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
ของโรทาแรคท์
(Rotaract Masterbrand
Signature)
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของโรทาแรคท์
เป็นโลโก้ที่เป็นทางการ และประกอบด้วย
วงล้อซึ่งมีคำ�ว่า “Rotaract” ที่เป็นโลโก้
ที่มีตัวอักษรเท่านั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อ
ให้มองเห็นและจดจำ�ได้

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของโรทาแรคท์

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ของโรทาแรคท์

โลโก้ของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ได้ วงล้อและโลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น
จะต้องปรากฏด้วยกันเสมอ เพราะคำ�ว่า
“Rotaract” เป็นโลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น
และมิใช่เป็นเพียงรูปแบบตัวพิมพ์จึงไม่
สามารถแทนที่ได้ด้วยแบบตัวพิมพ์อื่น
มีเพียงสีต่าง ๆ ที่แสดงในหน้านี้เท่านั้น
ที่อาจจะใช้กับโลโก้
ทั้งมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของโรทาแรคท์
และมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์
ของโรทาแรคท์ สามารถใช้กับงานพิมพ์และ
งานดิจิตัลทุกประเภท เราแนะนำ�ให้ใช้รูป
สีเดียว
แบบอย่างง่าย หากโลโก้มีขนาดเล็กกว่า
1.25 ซม. (0.5 นิ้ว) หรือสำ�หรับการตกแต่ง สีด�ำ 100%
หาดูโลโก้ได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)

พื้นที่ว่าง คือที่ว่างรอบ ๆ มาสเตอร์แบรนด์
ซิกเนเจอร์ที่ต้องทิ้งไว้ให้ว่าง มีขนาดเท่ากับ
ความสูงของตัว “R” ใหญ่ ในโลโก้ที่เป็นตัว
อักษรอย่างเดียวของโรทาแรคท์

สีแครนเบอรี่ 100%

สีขาว 100% (สำ�หรับพื้นหลังสีมืด)
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คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

หลักการของสัญลักษณ์
สำ�หรับสโมสรโรทาแรคท์
(Signature System for
Rotaract Clubs)

หลักการของสัญลักษณ์ (Signature) ทำ�ให้
หลักการของสัญลักษณ์ — สโมสรโรทาแรคท์
ท่านสามารถบ่งชี้สโมสรหรือมหาวิทยาลัยที่มี
ความสัมพันธ์กับสโมสรโรทาแรคท์ของท่านใน
โลโก้สโมสร — แบบด้านล่าง
การสื่อสารทุกประเภท

โลโก้สโมสร — แบบด้านบนและล่าง

สัญลักษณ์ (Signature) ของโรทาแรคท์ควร
จะรวมถึงชื่อของสโมสรหรือมหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งและขนาดความสัมพันธ์ระหว่างโลโก้
ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นของโรทาแรคท์และวง
ล้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ชื่อของสโมสร
หรือมหาวิทยาลัยควรจะอยู่ชิดขวาในแนว
เดียวกับตัวอักษร “t” ในคำ�ว่า “Rotaract”
ท่านสามารถใช้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
ของโรทาแรคท์และมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ของโรทาแรคท์เมื่อ
สร้างสรรค์โลโก้ของสโมสรโรทาแรคท์ เรา
แนะนำ�ให้ใช้รูปแบบอย่างง่าย หากโลโก้
มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม. (0.5 นิ้ว) หรือ
สำ�หรับการตกแต่ง
หาดูแม่แบบ (Template) ในการสร้างโลโก้
ของสโมสรโรทาแรคท์ของท่านได้ที่ Brand
Center (rotary.org/brandcenter)

Club
Club Name

Name
Club

Club Name

โลโก้สโมสร — แบบด้านบน

Name

โลโก้สโมสร — ตัวอย่าง

Club Name
University of Chicago

Club Name

Westminster
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มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
ของอินเทอร์แรคท์
(Interact Masterbrand
Signature)
มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของอินเทอร์แรคท์เป็นโลโก้ที่เป็นทางการ และผนวก
รวมวงล้อกับคำ�ว่า “Interact” (โลโก้ที่เป็น
ฟอนท์ตัวอักษรเท่านั้นของอินเทอร์แรคท์)
อยู่ทางซ้ายมือเพื่อการมองเห็นและจดจำ�ได้

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของอินเทอร์แรคท์

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ของอินเทอร์แรคท์

โลโก้ของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ได้ วงล้อและโลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นจะ
ต้องปรากฏอยู่ด้วยกันเสมอ เพราะคำ�ว่า
“Interact” เป็นโลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น
มิใช่รูปแบบตัวพิมพ์ (Font) ไม่สามารถแทน
ที่ด้วยตัวพิมพ์ (Font) ใด ๆ มีเพียงสีตามที่
แสดงในหน้านี้เท่านั้นที่จะใช้กับโลโก้
ทั้งมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของอินเทอร์แรคท์และมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ของอินเทอร์แรคท์ สามารถใช้กับ
งานพิมพ์และงานดิจิตัลทุกประเภท เรา
แนะนำ�ให้ใช้รูปแบบอย่างง่าย หากโลโก้
มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม. (0.5 นิ้ว) หรือ
สำ�หรับการตกแต่ง
หาดูโลโก้ได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)

พื้นที่ว่าง คือ ที่ว่างรอบ ๆ มาสเตอร์แบรนด์
ซิกเนเจอร์ที่ต้องทิ้งไว้ให้ว่าง มีขนาดเท่ากับ
ความสูงของตัว “I” ใหญ่ ในโลโก้ที่เป็นตัว
อักษรอย่างเดียวของอินเทอร์แรคท์

สีเดียว
สีดำ� 100%

สีสกายบลู 100%

สีขาว 100% (สำ�หรับพื้นหลังสีมืด)
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โลโก้
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หลักการของสัญลักษณ์
สำ�หรับสโมสรอินเทอร์แรคท์
(Signature System for
Interact Clubs)

หลักการของสัญลักษณ์ (Signature) ทำ�
ให้ท่านสามารถบ่งชี้สโมสรหรือโรงเรียน
ที่มีความสัมพันธ์กับสโมสรอินเทอร์แรคท์
ในการสื่อสารทุกประเภท

หลักการของสัญลักษณ์ — สโมสรอินเทอร์แรคท์
โลโก้สโมสร — แบบด้านล่าง

โลโก้สโมสร — แบบด้านบนและล่าง

สัญลักษณ์ของอินเทอร์แรคท์ควรจะรวม
อยู่ในชื่อของสโมสรหรือโรงเรียน
ความสัมพันธ์ของการวางตำ�แหน่งและ
ขนาดระหว่างโลโก้ที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น
ของอินเทอร์แรคท์และวงล้อไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ชื่อของสโมสรหรือ
โรงเรียนควรจะอยู่ชิดทางขวาเป็นแนว
เดียวกับตัว “t” ในคำ�ว่า “Interact”
ท่านสามารถใช้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
ของอินเทอร์แรคท์และมาสเตอร์แบรนด์
ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ของอินเทอร์แรคท์
เมื่อสร้างโลโก้สโมสรอินเทอร์แรคท์ของ
ท่าน สามารถใช้กับงานพิมพ์และงานดิจิตัล
ทุกประเภท เราแนะนำ�ให้ใช้รูปแบบอย่าง
ง่าย หากโลโก้มีขนาดเล็กกว่า 1.25 ซม.
(0.5 นิ้ว) หรือสำ�หรับการตกแต่ง
หาดูแม่แบบ (Template) ในการสร้าง
โลโก้ของสโมสรอินเทอร์แรคท์ของท่าน
ได้ที่ Brand Center
(rotary.org/brandcenter)

Club
Club Name

Name
Club

Club Name

โลโก้สโมสร — แบบด้านบน

Name

โลโก้สโมสร — ตัวอย่าง

Club Name

Evanston Township
High School
Club Name
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การปฏิบัติท่ดี
ี ท่สุ
ี ด
(Best Practices)
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การใช้ที่ไม่ถูกต้อง — มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์

ใช้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์บนพื้นหลังที่
มีความแตกต่างของสี (Contrast) เพียงพอ

ใช้รูปแบบที่มีสีสันของมาสเตอร์แบรนด์
ซิกเนเจอร์เมื่อมีการพิมพ์สี

จัดให้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์มีความ
ชัดเจนในรูปแบบ เทคนิคพิเศษและองค์
ประกอบทางกราฟฟิกอื่น ๆ

จัดให้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์วางอยู่
พื้นหลังซึ่งปราศจากรูปร่าง (holding
shape) และไม่แทนที่โลโก้ที่เป็นตัวหนังสือ
เท่านั้นด้วยรูปแบบตัวอักษรอื่น

จัดให้องค์ประกอบทุกตัวไม่มีการบิดเบือน
และอยู่ในลำ�ดับที่ถูกต้อง

ใช้รูปแบบที่มีสีสันของมาสเตอร์แบรนด์
ซิกเนเจอร์เมื่อมีการพิมพ์สี

จัดให้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์มีความ
ชัดเจนในรูปแบบ เทคนิคพิเศษและองค์
ประกอบทางกราฟฟิกอื่น ๆ

จัดให้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์วางอยู่
พื้นหลังซึ่งปราศจากรูปร่าง (holding
shape) และไม่แทนที่โลโก้ที่เป็นตัวหนังสือ
เท่านั้นด้วยรูปแบบตัวอักษรอื่น

จัดให้องค์ประกอบทุกตัวไม่มีการบิดเบือน
และอยู่ในลำ�ดับที่ถูกต้อง

การใช้ที่ถูกต้อง — มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์

ใช้มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์บนพื้นหลังที่
มีความแตกต่างของสี (Contrast) เพียงพอ

โลโก้
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การปฏิบัติท่ดี
ี ท่สุ
ี ด
(Best Practices)

การใช้ที่ไม่ถูกต้อง — มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์

ใช้มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์เต็มรูปโดยไม่ตัด
ส่วนใดส่วนหนึ่ง

ใช้สีของโรตารีตามที่กำ�หนดในหน้า 14
สำ�หรับมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์

จัดทำ�ขนาดของมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์ทุก
อย่างให้ถูกต้อง เมื่อใช้กับโลโก้ตามที่แสดง
ในหน้า 14

ทำ�ให้มั่นใจว่ามาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์อ่าน
ออกได้อย่างชัดเจนสมบูรณ์

วางมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์ให้ห่างจากโลโก้
ตามที่แสดงในหน้า 14

ใช้สีของโรตารีตามที่กำ�หนดในหน้า 14
สำ�หรับมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์

จัดทำ�ขนาดของมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์ทุก
อย่างให้ถูกต้อง เมื่อใช้กับโลโก้ตามที่แสดง
ในหน้า 14

ทำ�ให้มั่นใจว่ามาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์อ่าน
ออกได้อย่างชัดเจนสมบูรณ์

วางมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์ให้ห่างจากโลโก้
ตามที่แสดงในหน้า 14

การใช้ที่ถูกต้อง — มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์

ใช้มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์เต็มรูปโดยไม่ตัด
ส่วนใดส่วนหนึ่ง

บัญชรสี
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คำ�อธิบายโดยสรุป

สีที่เป็นทางการของโรตารีมุ่งหมายให้แสดง
สีหลักของโรตารี
ว่าเราคือใคร - การใช้ความฉลาดทางปัญญา
การเข้าถึงจิตใจผู้อื่น การเอาจริงเอาจัง และ
Rotary Azure
การให้แรงบันดาลใจ สีน้ำ�เงิน 3 ระดับและ
สีทองเป็นสีหลักของเรา เพื่อสร้างการมอง
เห็นและความรู้สึกที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เราสนับสนุนให้ท่านใช้สีเหล่านี้
มากกว่าสีอื่น ๆ ในบัญชรสีของเรา

Rotary Sky Blue

Rotary Royal Blue

Rotary Gold

ใช้สีฟ้าอะซูร์ของโรตารี (Rotary Azure)
ให้บ่อยที่สุด และใช้สีสกายบลู (Sky Blue)
ของโรตารีและสีรอยัลบลู (Royal Blue)
ของโรตารีเพื่อเป็นส่วนประกอบและทำ�ให้
เห็นเด่นชัด สีทองโรตารี (Rotary Gold)
ควรใช้เป็น “สิ่งประดับ” ของหน้านั้น
ใช้สีที่ 2 เท่าที่จำ�เป็นเพื่อเน้นหรือทำ�ให้เกิด
ความแตกต่างภายในสิ่งพิมพ์นั้น
สีพาสเทลหรือนูทรัลให้ความยืดหยุ่นซึ่งอาจ
จะจำ�เป็นเมื่อทำ�งานในเรื่องของพื้นหลัง
โครงร่างหรือขั้นตอนของข้อมูลโดยไม่ให้ผล
มากเกินไป (overbearing)
สีทั้งหมดนี้ถูกเลือกขึ้นมาด้วยความใส่ใจเพื่อ
สนับสนุนกันและกันในทุก ๆ สถานการณ์
อย่างมากที่สุด จึงควรจะใช้ในรูปแบบโดยตรง
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สีท่ี 2

สีพาสเทลส์

สีนูทรัล

Cranberry

Turquoise

Slate

Mist

Lavender

Charcoal

Pewter

Smoke

Silver

Black

Violet

Orange

Powder Blue

Moss

Taupe

Storm

Ash

Platinum

Cloud

White

บัญชรสี
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รหัสมาตรฐานของสี
(Formula Codes)

เมื่อใช้บัญชรสีของเรา ต้องมั่นใจว่าได้ใช้
ตามที่กำ�หนดไว้ในหน้านี้อย่างเหมาะสม

สีหลักของโรตารี

สีท่ี 2

สีพาสเทลส์

สีนูทรัล

สีของเราไม่ควรจะใช้ในปริมาณที่แตกต่าง
หรือปรับเปลี่ยน
สูตร coated หรือ uncoated ดังนี้
PantoneTM

สีต่างๆ
CMYK สำ�หรับกระบวนการ 4 สี
RGB สำ�หรับงานดิจิตอล
Hexadecimal สำ�หรับเว็บ

Azure
PMS 2175C
C99 M47 Y0 K0
PMS 2175U
C99 M53 Y0 K0
Hex #0050a2
R0 G93 B170

Sky Blue
PMS 2202C
C96 M0 Y6 K0
PMS 2202U
C94 M0 Y6 K0
Hex #019fcb
R1 G180 B231

Cranberry
PMS 214C
C0 M100 Y22 K0
Rubine RedU
C0 M100 Y22 K0
Hex #c10042
R217 G27 B92

Turquoise
PMS 7466C
C90 M0 Y38 K0
PMS 7466U
C88 M0 Y27 K0
Hex #018d8d
R0 G153 B153

Slate
PMS 2165C
C68 M43 Y30 K9
PMS 2166U
C68 M46 Y30 K13
Hex #687d90
R104 G125 B144

Mist
PMS 2162C
C40 M23 Y18 K1
PMS 2162U
C42 M26 Y18 K4
Hex #9ea6b4
R158 G166 B180

Charcoal
Cool Gray 11C
C48 M22 Y24 K66
Cool Gray 11U
C15 M0 Y0 K60
Hex #58585a
R88 G88 B90

Pewter
Cool Gray 8C
C23 M11 Y13 K41
Cool Gray 8U
C10 M0 Y0 K50
Hex #919295
R145 G146 B149

Smoke
Cool Gray 5C
C0 M0 Y0 K33
Cool Gray 5U
C0 M0 Y0 K33
Hex #bcbdc0
R188 G189 B192

Silver
Cool Gray 2C
C14 M10 Y13 K0
Cool Gray 2U
C14 M10 Y16 K0
Hex #e7e7e8
R231 G231 B232

Royal Blue
PMS 286C
C100 M80 Y9 K2
PMS 286U
C100 M92 Y9 K2
Hex #0c3c7c
R23 G69 B143

Gold
PMS 130C
C0 M41 Y100 K0
PMS 129U
C0 M35 Y100 K0
Hex #f7a81b
R247 G168 B27

Violet
PMS 2070C
C57 M91 Y0 K0
PMS 2070U
C54 M99 Y0 K0
Hex #872175
R135 G33 B117

Orange
PMS 2018C
C0 M68 Y95 K0
PMS 2018U
C0 M58 Y95 K0
Hex #ff7600
R255 G118 B0

Lavender
PMS 665C
C17 M20 Y0 K8
PMS 665U
C17 M20 Y0 K8
Hex #c6bcd0
R198 G188 B208

Powder Blue
PMS 290C
C25 M4 Y5 K0
PMS 545U
C28 M4 Y0 K0
Hex #c9dee9
R201 G222 B233

Storm
Warm Gray 10C
C51 M46 Y55 K19
Warm Gray 10U
C51 M46 Y45 K19
Hex #675d58
R103 G93 B88

Ash
Warm Gray 7C
C41 M34 Y44 K4
Warm Gray 7U
C41 M38 Y37 K8
Hex #958d85
R149 G141 B133

Platinum
Warm Gray 3C
C25 M22 Y32 K0
Warm Gray 3U
C25 M22 Y28 K2
Hex #c5c1bb
R197 G193 B187

Cloud
Warm Gray 1C
C15 M12 Y17 K0
Warm Gray 1U
C15 M12 Y17 K0
Hex #e6e5d8
R230 G229 B216

Moss
PMS 7537C
C36 M23 Y34 K0
PMS 7537U
C36 M23 Y30 K0
Hex #a7aca2
R167 G172 B162

Taupe
PMS 7501C
C13 M16 Y35 K0
PMS 7501U
C13 M16 Y35 K0
Hex #d9c89e
R217 G200 B158

Black
C0 M0 Y0 K100
Hex #000000
R0 G0 B0

White
C0 M0 Y0 K0
Hex #ffffff
R255 G255 B255

ในการขอรับไฟล์ ASE สำ�หรับบัญชรสี
ขอให้ติดต่อกับ graphics@rotary.org

การพิมพ์
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และตัวพิมพ์ฟรี
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การใช้การพิมพ์ของโรตารีหรือรูปแบบตัวพิมพ์ช่วยทำ�ให้การสื่อสารของเรา
มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีลักษณะเฉพาะ สร้างการจดจำ�ให้แก่สโมสร
ของท่านและโรตารีโดยการใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) ตามรายการดังนี้
ตัวเลือกที่มีลิขสิทธิ์ — รูปแบบตัวอักษรที่ต้องจัดซื้อ

ตัวเลือกฟรี — ในกรณีไม่มีงบประมาณหรือไม่สามารถหาฟ้อนท์ Frutiger และ Sentinel ได้

รูปแบบตัวอักษรหลัก* ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่
เป็นการบีบตัวอักษรสำ�หรับหัวข้อเรื่องและการเดิน
เรื่องหลัก ใช้รูปแบบปกติสำ�หรับหัวเรื่องรอง การ
เดินเรื่องรอง ภาพหรือกราฟิกที่บ่งชี้ข้อมูลประเภท
สถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ (Infographic) ล็อคอัพ
ตัวบ่งชี้ หรือตัวเรื่อง (Body Copy)

ตัวอักษรหลัก สำ�หรับการใช้งานดิจิตัล

ตัวอักษรรอง* ใช้สำ�หรับตัวเรื่อง หัวข้อเรื่องรอง
คำ�อธิบายภาพ คำ�เตือนและสิ่งบ่งชี้

ตัวอักษรหลัก สำ�หรับ Microsoft office applications หรือเมื่อไม่มี Open Sans Condensed
รูปแบบตัวอักษร (Font) ควรจะใช้แบบที่คล้าย
กับ Frutiger สำ�หรับหัวเรื่อง การบอกตำ�แหน่งรอง
(Secondary navigation) ฯลฯ

ตัวอักษรรอง สำ�หรับการใช้งานดิจิตัลและ Microsoft Office หรือเมื่อไม่มี Sentinel ควรใช้รูปแบบ
ตัวอักษร (Font) ที่คล้ายกับ Sentinel สำ�หรับตัว
เนื้อเรื่อง และหัวเรื่องรอง ฯลฯ

* ดูรายละเอียดการซื้อรูปแบบตัวอักษร (Font) ได้
โดยการติดต่อไปที่ graphics@rotary.org

รูปภาพ
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โครงร่างของรูปแบบ
และเรื่องราวของเนื้อหา

รูปภาพที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจเป็นสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับองค์กรของเรา มันให้แนวทาง
ที่เป็นสากลในการเชื่อมโยงกับผู้อื่น รูปภาพ
ของเราเน้นความสัมพันธ์และผลกระทบต่อ
ชุมชน และควรจะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็น
จริงอยู่เสมอ เมื่อเป็นไปได้ ควรใช้รูปภาพ
เพื่อแสดงให้เห็นโรแทเรียนหลาย ๆ คน
และสะท้อนถึงความหลากหลายของเรา
จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมลงนามกำ�กับจากผู้ที่อยู่ใน
รูปภาพหรือวิดีโอที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับโรตารีอยู่เสมอ การยินยอมที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรควรจะรวมถึงชื่อเรื่องและ
คำ�อธิบายที่ระบุว่าพวกเขายินยอมที่จะถูก
บันทึกภาพ และผู้ที่บันทึกภาพของพวกเขา
สามารถใช้สิ่งที่บันทึกได้ ต้องรับคำ�อนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ที่อยู่ในรูปภาพ หาก
รูปภาพหรือวิดีโอถูกถ่ายทำ�โดยบุคคลอื่น
ต้องให้บุคคลผู้นั้นอนุญาตให้สโมสรนำ�ไป
ใช้ได้ และต้องทำ�ให้มั่นใจว่าเรื่องราวนั้นได้
รับคำ�อนุญาตให้ใช้ภาพหรือเสียง

ผู้มีส่วนร่วมในโรตารีมาอยู่ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โรแทเรียนคนเดียว กลุ่มเล็ก

กลุ่มใหญ่

ผู้มีส่วนร่วมในโรตารีปฏิบัติการในชุมชน
โรแทเรียนคนเดียว

อุปมาอุปไมย

กลุ่มเล็ก

กลุ่มใหญ่

กับผู้ได้รับประโยชน์

ไม่มีโรแทเรียนในภาพ

รูปภาพ

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

รูปแบบของ
คนพูดจริงทำ�จริง

รูปภาพของเราเน้นผู้มีส่วนร่วมในโรตารี
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกระตือรือร้นในงาน
ความสัมพันธ์และชุมชนของเรา รูปภาพ
ควรจะบอกเรื่องราวที่แท้จริงของผลกระทบ
รูปภาพควรจะมีพลัง ให้แรงบันดาลใจและ
กระตุ้นสาธารณชนโดยการแสดงให้เห็น
ถึงสิ่งที่ทำ�ให้โรตารีมีความพิเศษ เราแนะนำ�
ให้ใช้รูปภาพในรูปแบบของสารคดี
(Documentary) (ซึ่งไม่มีการโพสต์ผู้คน)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และลงนามกำ�กับโดยผู้ที่อยู่ในรูปภาพ
หรือวิดีโอที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
โรตารี ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหากมี
คำ�ถามติดต่อที่ privacy@rotary.org

คนพูดจริงทำ�จริง (People of Action)
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สารเกี่ยวกับ
แบรนด์ของโรตารี
และเครื่องหมายการค้า
ของโรตารีสากล

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

ในปี ค.ศ. 2013 โรตารีสากลได้นำ�เสนอ
ระบบสัญลักษณ์ใหม่ บัญชรสีและการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เกี่ยวกับเอกลักษณ์
ของเรา เรายังได้พัฒนาการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในการใช้แบรนด์โรตารีใหม่กับสินค้า
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของ
วงล้อก่อนปี 2013 อาจจะไม่ปรากฏอยู่
บนสิ่งอื่นใดนอกจากเข็มสมาชิก
โรตารี สโมสรโรตารี โรแทเรียน มาร์คออฟ
เอ็กเซลเลนซ์ มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์
อินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ และสัญลักษณ์
โรตารีอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้า
(Trademarks) ซึ่งมีโรตารีสากลเป็น
เจ้าของ ท่านจะเห็นสัญลักษณ์ ® ของ
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน
ซึ่งใช้กับสินค้าที่มีลิขสิทธิ์และอื่น ๆ อีก
มากมายของสัญลักษณ์โรตารี (Rotary
Marks)
ในการทำ�งานร่วมกัน เราสามารถทำ�ให้
มั่นใจได้ว่าโรตารีประสบความสำ�เร็จใน
เรื่องภาพลักษณ์ที่สะดุดตาและจดจำ�ได
้ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

สโมสรและสมาชิกของ
สโมสร
เฉพาะผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากโรตารีสากล
เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผลิตและ
ขายสินค้าซึ่งมีสัญลักษณ์โรตารี มีรายชื่อ
ของผู้ขายที่ได้รับลิขสิทธิ์ในปัจจุบันอยู่ที่
my.rotary.org/en/member-center/
licensed-vendors.
ผู้ขายที่ผลิต และ/หรือ ขายสินค้าที่มี
แบรนด์โรตารีโดยปราศจากลิขสิทธิ์หรือ
การอนุญาตจากโรตารีสากล ละเมิดสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการค้าของโรตารี และอาจจะ
ทำ�ความเสียหายต่อแบรนด์โรตารี โดยการ
ซื้อจากผู้ขายที่ได้รับลิขสิทธิ์ ส่วนหนึ่งของ
การขายจะกลับมาที่โรตารีและเป็นการ
ที่ท่านได้ช่วยปกป้องแบรนด์โรตารีทั่วโลก
หากสโมสร ภาค กลุ่มมิตรภาพโรตารีหรือ
กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนสนใจที่จะขาย
สินค้าที่มีแบรนด์โรตารี โปรดติดต่อ
rilicensingservices@rotary.org เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เฉพาะงานหรือเยี่ยมชมเว็บเพจ Rotary
Licensing ที่ myrotaty.org/en/manage/
products-services/licensing

หากท่านไม่สามารถหาสินค้าที่มีแบรนด์
โรตารีที่ต้องการได้จากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ของ
โรตารีสากล โปรดส่งคำ�ขอที่จะใช้บริษัทซึ่ง
ไม่ได้รับลิขสิทธิ์ไปยัง rilicensingservices@
rotary.org เมื่อได้รับอนุญาตให้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ยินยอมปฏิบัติตามในเรื่อง
แบรนด์ โรตารีสากลจะอนุญาตให้แก่ผู้ขาย
ที่ไม่มีลิขสิทธิ์นั้นในการใช้สัญลักษณ์โรตารี
บนผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
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ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จากโรตารี
สากล
คำ�แนะนำ�ฉบับนี้จะช่วยผู้ได้รับลิขสิทธิ์จาก
โรตารีสากลในการใช้แบรนด์โรตารีได้อย่างดี
ที่สุด และมีตัวอย่างสิ่งของที่มีแบรนด์โรตารี
โปรดจำ�ไว้ว่า สิ่งของใหม่ที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้ใช้
ตราสัญลักษณ์โรตารี จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากฝ่าย Licensing Services ของโรตารี
สากลก่อนที่จะผลิตหรือจำ�หน่าย เราหวังว่า
ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จากโรตารีสากลจะปฏิบัติตาม
แนวทางเหล่านี้
รูปแบบตัวอักษรและลิขสิทธิ์
เราขอแนะนำ�การใช้รูปแบบตัวอักษรบาง
อย่างที่กำ�หนดให้ตามลิขสิทธิ์ หากท่านใช้รูป
แบบตัวอักษรเหล่านี้ ต้องมั่นใจว่ามีลิขสิทธิ์
หรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เราขอเสนอ
ตัวเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ได้ฟรี โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 30
ต้องมั่นใจว่าท่านได้รับลิขสิทธิ์หรือคำ�อนุญาต
อย่างถูกต้องก่อนที่จะผลิตรูปภาพ ข้อความ
หรืองานศิลปะ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์บน
สินค้าใด ๆ ขึ้นมาใหม่

สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

เข็มสมาชิกโรตารี

เข็มสมาชิกโรตารีจะมองเห็นได้ชัดเจน
โดยโรแทเรียนในทุก ๆ ที่ ในฐานะที่เป็น
สัญลักษณ์ที่ภาคภูมิใจของการเป็นสมาชิก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบบ
หรือสีของเข็มสมาชิก ดังนั้น เข็มสมาชิก
ในปัจจุบันของท่านและที่มีอยู่ทั่วไปจาก
ผู้ขายที่ได้รับลิขสิทธิ์ของโรตารียังเป็นที่
ยอมรับอยู่

เข็มสมาชิกโรตารี
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สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

ป้ายจราจรกลางแจ้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์
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ป้ายถนนและ
ป้ายประชาสัมพันธ์
กลางแจ้ง

ขนาด 8 x 24 นิ้ว (20 x 61 ซม.) (3 บรรทัด) หรือ 10 x 24 นิ้ว (25 x 61 ซม.) (4 บรรทัด)

ROTARY CLUB OF
EVANSTON LIGHTHOUSE
MEETS AT 12:00
ROTARY CLUB OF
EVANSTON LIGHTHOUSE
CHARTERED
1985
ROTARY CLUB OF
EVANSTON LIGHTHOUSE
MEETS AT 12:00

ป้ายขนาด 18 x 18 นิ้ว (45 x 45 ซม.) — มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์ขนาด 14 x 14 นิ้ว (35 x 35 ซม.)
ป้ายขนาด 30 x 30 นิ้ว (76 x 76 ซม.) — มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ์ขนาด 23 x 23 นิ้ว (58 x 58 ซม.)

ROTARY CLUB OF
EVANSTON LIGHTHOUSE
CHARTERED
1985
ถ้าเป็นไปได้ ใช้ฟ้อนท์ Frutiger Condensed Bold หรือ Arial Narrow Bold สำ�หรับข้อความ

สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ
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ป้ายแสดง
การประชุมอะคริลิค
หรืออลูมิเนียม

ป้ายแจ้งการประชุมสีฟ้าอะซูร์

ป้ายแจ้งการประชุมสีขาว

ขนาด 12 x 15 นิ้ว (30 x 38 ซม.)

ขนาด 12 x 15 นิ้ว (30 x 38 ซม.)

ROTARY
MEETS HERE

ROTARY
MEETS HERE

THURSDAY 7:30

THURSDAY 7:30

ROTARY
MEETS HERE
THURSDAY 7:30
Club of Evanston

ROTARY
MEETS HERE

THURSDAY 7:30
Club of Evanston

สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

ธงทางการของโรตารี

ธง — ขนาดต่างๆ
ตัวเลือกที่ 1

ตัวเลือกที่ 1
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สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

ป้ายชื่อ

ป้ายชื่อสีฟ้าอะซูร์

ป้ายชื่อสีขาว

3” x 5” x 2” (7 ซม. x 5 ซม.)

3” x 5” x 2” (7 ซม. x 5 ซม.)

CARL DAHLQUIST

CARL DAHLQUIST

PAST PRESIDENT 2011-2012
Internet Ser vices

PAST PRESIDENT 2011-2012
Internet Ser vices

Club of Evanston

Club of Evanston

สมาชิกใหม่

สมาชิกใหม่

สมาชิก
10 ปี

สมาชิก
10 ปี

ประชุม
ครบถ้วน

ประชุม
ครบถ้วน

ดูลักษณะเฉพาะสำ�หรับสโมสร ภาค และโซน ที่หน้า 15-16
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สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

เสื้อยืดของสโมสร

ด้านหน้าของเสื้อยืด

ด้านหลังของเสื้อยืด

2 สี

2 สี

Club of Evanston

ดูลักษณะเฉพาะสำ�หรับสโมสร ภาค
และโซน ที่หน้า 15-16

Club of Evanston
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สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

เสื้อยืดมีปกของสโมสร

เสื้อยืดมีปกด้านหน้า

เสื้อยืดมีปกด้านหลัง

2 สี

สีเดียว

ดูลักษณะเฉพาะสำ�หรับสโมสร ภาค
และโซน ที่หน้า 15-16
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สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

หมวกแก๊ป

หมวก — 2 สี

หมวก — สีเดียว

แบบที่ 1 — สีขาว

แบบที่ 2 — สีขาว

ROTARY CLUB OF EVANSTON

แบบที่ 1 — สีฟ้าอะซูร์

ดูลักษณะเฉพาะสำ�หรับสโมสร ภาค และโซน ที่หน้า 15-16

ROTARY CLUB OF EVANSTON

แบบที่ 2 — สีฟ้าอะซูร์
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สินค้า

คำ�แนะนำ�เอกลักษณ์ของเสียงและภาพ

ถ้วยกาแฟ

ถ้วยกาแฟ — 2 สี

ถ้วยกาแฟ — สีเดียว

แบบที่ 1 — หน้า/หลัง

แบบที่ 1 — หน้า/หลัง

Club of Evanston
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ข้อมูล
การติดต่อ
สอบถาม

สำ�หรับคำ�ถามทั่วไปหรือคำ�ถามเกี่ยวกับการ ซื้อ/ดาวน์โหลด ตัวอย่างสี Pantone™
หรือซื้อแบบอักษรที่แนะนำ� ติดต่อที่
graphics@rotary.org

สอบถามเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สำ�หรับ ผู้ผลิต/ผู้ค้าส่ง ที่สนใจจะจำ�หน่ายปลีกหรือจำ�หน่ายส่งสินค้าที่มีรูปสัญลักษณ์โรตารี
และสโมสรโรตารีที่ประสงค์จะขายสินค้าที่มีรูปสัญลักษณ์โรตารีเพื่อการหาทุน ติดต่อที่
rilicensingservices@rotary.org

547A-TH-1120(1219)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

