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Καλώς ήρθατε
στο γραφείο μας
αυτός ο οδηγός σας δίνει πληροφορίες για το πώς θα
χρησιμοποιήσετε το εγκεκριμένο εμπορικό μας σήμα

Accounting and Tax Team
Το εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας (Brand Name) ενισχύει την ποιότητα της μάρκας μας προωθώντας μια
μοναδική, ισχυρή και συνεπή εικόνα της Accounting and Tax Team στο μυαλό όλων των ενδιαφερόμενων
μερών. Το εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας (Brand Name) θα σας καθοδηγήσει στην εφαρμογή της εταιρικής
ταυτότητας σε όλες τις επικοινωνιακές σας δραστηριότητες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την
εταιρική ταυτότητα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το email:
vardas@forologika.gr

Τα μέλη της Accounting and Tax Team
χρησιμοποιούν το αναγνωρισμένο
Logo μας

Λογιστικά
Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες σε
Επιχειρήσεις
και
Ιδιώτες.
Τηρούμε
απλογραφικά αλλά και Διπλογραφικά
βιβλία.
Αναλαμβάνουμε
ανώνυμες
εταιρείας, ΕΠΕ, ΙΚΕ ,ΟΕ, ΕΕ και ατομικές.

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Είμαστε λογιστές φοροτεχνικοί με άδεια από το
οικονομικό επιμελητήριο.
Ένα σύγχρονο γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων, με έδρα
τη Πάτρα το οποίο μέσα από ένα ευρύ φάσμα
οικονομικών, φοροτεχνικών, λογιστικών υπηρεσιών
επιδιώκει την κάλυψη των αναγκών τόσο των επιχειρήσεων
όσο και των ιδιωτών. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται σε ένα
μεγάλο φάσμα που συμπεριλαμβάνει παραδοσιακές
φοροτεχνικές και λογιστικές οικονομικές, συμβουλευτικές
οργάνωσης και μηχανοργάνωσης, σύνταξη οικονομικών
και εξειδικευμένων μελετών, καθώς και επίλυσης σοβαρών
φορολογικών θεμάτων.
Η ανάπτυξη της επιχείρησης σας σε μεγάλο βαθμό
εξαρτάται από την λογιστική σας οργάνωση. Μέσα
στο σημερινό σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο
φορολογικό πλαίσιο, που οι ανάγκες των επιχειρήσεων
είναι αυξημένες εμπιστευτείτε την εταιρεία μας για μια
κοινή
επιτυχημένη
πορεία,
με
στόχο
την
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων σας.

Φορολογικά
Αναλαμβάνουμε την υποβολή των
φορολογικών σας δηλώσεων.

Σύμβουλοι
Αναλαμβάνουμε την υποβολή πρότασης
επενδυτικού σχεδίου για την επιδότηση από το
ΕΣΠΑ ή τον αναπτυξιακό νόμο. Επίσης
αναλαμβάνουμε την σύνταξη Business Plan.

Franchise
Παρέχουμε
Franchise
του
λογοτύπου
Accounting and Tax Team για την λειτουργία
του λογιστικού σας γραφείου μετά από επιτυχή
παρακολούθηση των επαγγελματικών σεμιναρίων με θέματα Απλογραφικά, Διπλογραφικά
βιβλία και εργατικό δίκαιο Μισθοδοσία
προσωπικού .

Κε.Δι.Βι.Μ 1
Παρέχουμε σεμινάρια λογιστικής Απλογραφικά
και Διπλογραφικά βιβλία, εργατικό δίκαιο –
μισθοδοσία προσωπικού. Εκπαίδευση σε
πιστοποιημένα σεμινάρια Πωλητών,
Γραμματέων, Υπαλλήλου οικονομικών
υπηρεσιών καθώς και πιστοποιήσεις
υπολογιστών. Tα σεμινάρια γίνονται στο
εκπαιδευτικό μας κέντρο αλλά και εξ
αποστάσεως Livestreaming. Δείτε αναλυτικά τα

Elearning σεμινάρια.

www.accounting-tax-team.gr

Accounting and Tax Team
Κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα με αριθμό
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4715 /04-09-0217

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΔΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΗΜΑ
ACCOUNTING AND TAX TEAM.

Social media
Θα μας βρείτε:

Για το Accounting and Tax Team ελλείψει χώρου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΑΤΤ

Facebook
https://www.facebook.com/Va
rdas.logistika.SA/
YouTube
https://www.youtube.com/cha
nnel/UC_OecCh0bjU0pcNxz2m
-NFQ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ να αναφέρεστε σε εμάς ως :
• Accounting and Tax Team

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κεντρικό – Ανθείας 225 - 26332 Πάτρα
Τηλέφωνο: +30 2610 362078 (Greece)
Φαξ
: +30 2610 316427 (Greece)
Δευτέρα – Παρασκευή 8:30-14:00 και 17:30 –
21:00) και Σάββατο 08:30 – 14:30

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Γεροκωστοπούλου 22 – 26221 Πάτρα
Τηλέφωνο: +30 2610 008828 (Greece)
Φαξ
: +30 2610 008817 (Greece)

Δευτέρα – Παρασκευή 8:30-14:00 και 17:30 –
21:00) και Σάββατο 08:30 – 14:30

EMAIL vardas@forologika.gr
WEBSITE www.forologika.gr

Υπάρχουν δύο τύποι του Logo και σε δύο
αποχρώσεις έγχρωμο και γκρι
Επιλέξτε μια από τις δύο εκδόσεις αποτύπωσης του
εμπορικού σήματος μας

Το λογότυπο μας είναι διαθέσιμο για χρήση από συνεργάτες μέλη
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί στα συγκεκριμένα αντικείμενα και

έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση.
Έτσι θα σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε το Logo ACCOUNTING
AND TAX TEAM σε υλικά όπως χαρτικά, επαγγελματικές κάρτες,
υπογραφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας.

Το λογότυπο
Το σχέδιο του λογοτύπου
Το σύμβολο του λογοτύπου αποτελείται από τέσσερα
ισόπλευρα τρίγωνα τα οποία συμβολίζουν την αρμονία.

Τα χρώματα του λογοτύπου
Το μπλε: Συμβολίζει την ηρεμία, την αξιοπιστία, την καθαρή
σκέψη και τη λογική συμπεριφορά
Το κίτρινο: είναι το χρώμα της επικοινωνίας και της
επιστημονικής σκέψης
Το πορτοκαλί: Συμβολίζει τη χαρά, τον πλούτο, την ευτυχία
και την αισιοδοξία,
Το πράσινο: Συμβολίζει την αρμονία, την κοινωνική
προσφορά, την φύση και την ισορροπία.
Τo κείμενο του λογοτύπου
Προσδιορίζει την δραστηριότητα του λογιστικού γραφείου.

(Γραμματοσειρά: Century Gothic )

Διαστάσεις
Aναλογία (μήκος / ύψος) = 3

Χρήση του Logo της εταιρείας
ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε

Χρήση διαφοροποιημένων Logo
Το λογότυπο Accounting and Tax Team μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε δύο διαφορετικά πλαίσια, το οριζόντιο και
το κάθετο καθώς και σε αποχρώσεις του γκρι.

Οριζόντιο Logo
Το οριζόντιο Logo είναι το κύριο Logo και χρησιμοποιείται σε

όλα τα έντυπα της εταιρείας σας καθώς και στον Ιστότοπο.

Κάθετο Logo
Χρησιμοποιείται όταν δεν επαρκεί η οριζόντια τοποθέτηση
όπως σε επαγγελματικές κάρτες ή τις επιγραφές.

Οριζόντιο Logo σε απόχρωση γκρι
Χρησιμοποιείται σε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις

Κάθετο Logo σε απόχρωση γκρι
Χρησιμοποιείται σε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Για την διατήρηση της ακεραιότητας του
του λογοτύπου Accounting and Tax Team
υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το σχήμα το
μέγεθος και τα χρώματα.

Χ

Περιθώριο
Το λογότυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα ένα περιθώριο το οποίο πρέπει να ισούται με
το μήκος πλευράς ενός από τα ισοσκελή τρίγωνα το οποίο εμφανίζεται στο παραπάνω
σχήμα με την ένδειξη (x). Κανένα άλλο λογότυπο, αντίγραφο ή εικόνα δεν θα πρέπει να
εμφανίζεται στο περιθώριο.
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Tο ελάχιστο μέγεθος για χρήση σε έντυπη μορφή του οριζόντιου Logo είναι 20 χιλιοστά ύψος

Χ 60 χιλιοστά πλάτος. Για OnLine χρήση 79 pixels ύψος είναι 236 pixels πλάτος (100 dbi).
Tο ελάχιστο μέγεθος για χρήση σε έντυπη μορφή του κάθετου Logo είναι 35,5 χιλιοστά ύψος
Χ 40 χιλιοστά πλάτος. Για OnLine χρήση 140 pixels ύψος είναι 157 pixels πλάτος (100 dbi).

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOGO

Η εμφάνιση του Logo είναι συγκεκριμένη και
δεν μπορείτε να το παραμορφώσετε ή να το
τροποποιείτε.

Αυτά τα διαγράμματα απεικονίζουν μερικά παραδείγματα του λογότυπου που χρησιμοποιείται εσφαλμένα. Οι
κανόνες χρήσης ισχύουν για όλες τις εκδόσεις του λογότυπου

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
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CMYK επεξεργασία χρωμάτων
Οι προσαρμοσμένες αναλύσεις CMKY έχουν επιλεγεί για να
μας παρέχουν την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή
χρωμάτων.
Χρώμα

C

M

Y

K

100

50

0

20

Κίτρινο

0

17

87

0

Πορτοκαλί

0

75

94

0

100

0

100

32

Μπλε

Πράσινο

RGB και HTML επεξεργασία χρωμάτων

Οι αναλύσεις χρωμάτων RGB και
HTML έχουν επιλεγεί για εφαρμογές
στην οθόνη.

Κωδικοί χρωμάτων – Html color – RGB - HSB
Οι κωδικοί των χρωμάτων για οθόνη
a/a

Χρώμα

R

G

B

H

S

B

HTLM

Red

Green

Blue

Hue

Saturation

Brightness

Html Code

Μπλε

0

102

204

210

100

80

#0066CC

Κίτρινο

255

211

32

48

87

100

#FFD320

Πορτοκαλί 255

63

15

12

94

100

#FF3F10

Πράσινο

174

0

120

100

68

00AE00

1

2

3

4
0

Στρατηγική
Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τα μέλη του Accounting and Tax Team στα
δικά σας έντυπα αρκεί να ακολουθεί τις
οδηγίες με τις προδιαγραφές του λογοτύπου
και ιδίως το ελάχιστο μέγεθος του

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Μια εξαίρεση από τη συνήθη ελάχιστη απαίτηση μεγέθους του λογότυπου μπορεί να γίνει για επαγγελματικές
κάρτες.
Σε μια επαγγελματική κάρτα μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του οριζοντίου λογότυπου σε ελάχιστο 14mm
ύψος Χ 42mm πλάτος και του κάθετου σε 20mm ύψος X 2,25 mm πλάτος.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο Accounting and Tax Team στην πίσω όψη μιας
επαγγελματικής κάρτας.

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ
Λογιστής
Οδός, αρθμός, TK, Πόλη
Τηλέφωνο : 210 … … …
Fax : 210 … … …
Κινητό: 6944 … …
Email: name.surname@domain.gr
www.domain.gr

EMAIL ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Το λογότυπο Accounting and Tax Team μπορεί να τοποθετηθεί στο email σας τε συμπληρώνει τη δική σας
υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ακολουθείτε την απαίτηση ελάχιστου μεγέθους των 79 X 236
pixel για το οριζόντιο και 140 Χ 157 pixel για το κάθετο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς μέλους
Ονομα Επίθετο
Οδός, αρθμός, TK, Πόλη
Τηλέφωνο : 210 … … …
Fax : 210 … … …
Κινητό: 6944 … …
Email: name.surname@domain.gr
www.domain.gr

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LOGO

Το Logo επιτρέπεται να τοποθετείται

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - LANDSCAPE LOGO
Το λογότυπο Accounting and Tax Team θα πρέπει να είναι όσο το πλήρες ύψος του λογότυπου του μέλους.
Ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των λογότυπων θα πρέπει να είναι όσο το μήκος μιας πλευράς του ισόπλευρου
τριγώνου.

Logo Μέλους
ΚΑΘΕΤΑ - PORTRAIT LOGO
Το λογότυπο Accounting and Tax Team θα πρέπει να είναι όσο το πλήρες ύψος του λογότυπου του μέλους.
Ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των λογότυπων θα πρέπει να είναι όσο το μήκος μιας πλευράς του ισόπλευρου
τριγώνου.

Logo Μέλους

ΜΙΚΡΑ ΣΗΜΑΤΑ
Για μικρές πινακίδες με περιορισμένο χώρο, τοποθετήστε το λογότυπο Accounting and Tax Team στο πλήρες
ύψος του λογότυπου του μέλους για οριζόντιο και κάθετο λογότυπο. Ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των
σημάτων και των κάθετων γραμμών πρέπει να είναι το μήκος πλευράς του ισόπλευρου τριγώνου.
Παρακαλούμε μην τοποθετείτε το λογότυπό μας με οποιοδήποτε άλλο λογότυπο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LOGO ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

LOGO στις επιγραφές
Το λογότυπο Accounting and Tax Team όταν τοποθετείται στις επιγραφές θα πρέπει να είναι τα
δυο τρίτα της συνολικής επιγραφής και θα διαχωρίζεται από το logo του μέλους με μία κάθετο
γραμμή.

Παραδείγματα επιγραφών
ΚΑΘΕΤΗ - PORTRAIT LOGO
Το λογότυπο ACCOUNTING AND TAX TEAM πρέπει να είναι το 1/3 της επιγραφής

Logo Μέλους
2/3 του μήκους
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - LANDSCAPE LOGO
Το λογότυπο ACCOUNTING AND TAX TEAM πρέπει να είναι το 1/3 της επιγραφής

Logo Μέλους
2/3 του μήκους

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ
• Οι ονομασίες, Accounting and Tax Team πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους

κανονισμούς της ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε και μπορoύν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το μέλος που έχει
υπογράψει σχετική σύμβαση
• Μια ονομασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από το όνομα του μέλους που έχει δικαίωμα επί των
επαγγελματικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των πινακίδων, των επιστολόχαρτων και των
επαγγελματικών καρτών, αλλά μόνο εφόσον τα εν λόγω επαγγελματικά έγγραφα σχετίζονται με το
επάγγελμα στο οποίο αναφέρεται η ονομασία.
• Οι ονομασίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο που να υποδηλώνει ή να
συνεπάγεται την επικύρωση της ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε.
• Οι ονομασίες πρέπει να εμφανίζονται με την ίδια γραμματοσειρά και μέγεθος γραμματοσειράς και χρώμα
σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΟ LOGO

“Τo Accounting and Tax Team
είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα

Accounting and
Tax Team

της εταιρείας ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε
και χρησιμοποιείται μόνο μετά από

σε ένα έγγραφο
συμπεριλάβετε την
ακόλουθη δήλωση
κάτω ή κοντά που
εμφανίζεται το
λογότυπο

σχετική έγγραφη άδεια”

© 2017 Eμπορικό σήμα Accounting and Tax Team με αριθμό ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞ 4715 /04-09-0217
Άδεια λειτουργίας γραφείου λογιστικών υπηρεσιών με αρ. 1492 από το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ιδρύθηκε στην Πάτρα.
Η μάρκα και το λογότυπο

Accounting and Tax Team

είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν

στην “ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε”.
Τα μέλη είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν αυτά τα εμπορικά σήματα όπως με λεπτομέρεια
αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της “ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε» τα μέλη δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν (ή επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν) τα εμπορικά σήματα μας με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ή να τροποποιήσουν αυτά.

