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 «Країна Мрій» є мистецьким простором, що об’єднує легендарний гурт Воплі Відоплясова, 
міжнародний фестиваль та інші творчі проекти Олега Скрипки.

 З 2004 року ми організували і провели понад 150 видовищних заходів, фестивалів, концертів та івентів. 
Зокрема, фестиваль «Країна Мрій» у 2004-2017 роках в Києві, Львові, Дніпрі, Лондоні, Сургуті і Пермі, 
фестиваль Рок Січ у 2006-2013 роках, фестиваль Монмартр на Андріївському узвозі у 2013 році, 
День Києва - Свято вільних людей у 2016 та багато інших. 

 
 
 Гурт ВВ у 2016 році відсвяткував свій 30-й день народження. Музиканти записали 20 альбомів, провели 
більше 5 тисяч концертів, заспівали понад 200 пісень (більшість з яких стали класикою вітчизняного року) та 
об’їхали з гастролями півсвіту. Саме ВВ першими закордоном заспівали рок українською!
Олег Скрипка і ВВ отримали безліч міжнародних нагород, серед яких є українські відзнаки – три «Золоті 
Жар-птиці» фестивалю «Таврійські ігри» та три музичні премії «Yuna».

Розділ 1. Про «Країну Мрій»
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 Фірмовий блок утворюється
шляхом поєднання фірмового знаку 
та фірмового написання 
«Країна Мрій»

 Фірмовий блок представляє 
собою повне відображення 
логотипу, але можливе окреме 
використання знаку та 
написання у якості логотипу 
«Країна Мрій» 

2.1
Розділ 2. Фірмові константи

Фірмовий блок
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2.2
знак та написання

Накреслення:
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2.3Модульна сітка
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2.4Охоронні поля

Недопустима близькість 

Допустима близькість 

x 
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2.5Вертикальне та горизонтальне
написання

1. Оригінальна компоновка 

2. Горизонтальна компоновка 3. Вертикальна компоновка 
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2.6Написання латиницею
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2.7Рекомендовані розміри

Ми рекомендуємо використовувати наступні 
розміри логотипу для розміщення на різних носіях:

Візитівка, конверт Е65: 
рекомендований розмір 50х37 мм або 
використовувати окремо знак/написання з 
розмірами 28х24 мм/50х9 мм

Корпоративний бланк: 
рекомендований розмір 60х47 мм

Корпоративна папка: 
рекомендований розмір 100х71 мм

Розміщення на афішах, різного роду плакатах та 
іншій публічній поліграфії: рекомендовано 
використовувати масштаб 10% від площі носія для 
малої поліграфії та 15% від площі носія великої 
поліграфії
 

1. Повне використання

2. Використання окремо 
знаку або написання

9
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2.8Офіційні кольорові 
рішення логотипу

CMYK: С=5%/М=99%/Y=96%/K=0%
RGB(hex): #e32229

PANTONE: 1795  

CMYK: С=0%/М=0%/Y=0%/K=0%
RGB(hex): #ffffff
PANTONE: P 1-1 C 

CMYK: С=59%/М=99%/Y=96%/K=0%
RGB(hex): #e32229

PANTONE: 377  
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2.9Офіційне монохромне
 рішення логотипу

CMYK: С=60%/М=51%/Y=51%/K=20%
RGB(hex): #7d7c7d

PANTONE: Grau (kühl) 9  11
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Заборонено використовувати кислотні кольори у якості кольору знаку чи написання; заборонено використовувати 
темні кольори (чорний, коричневий та інші) у якості кольору знаку чи написання; заборонено використовувати 
будь-які градієнтні заливки у якості кольору знаку чи написання; заборонено використовувати різні кольори для 
знаку та написання

2.10Неприпустимі
кольорові рішення

12
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Заборонено використовувати варіанти розміщення написання по відношенню до знаку, що відмінні від офіційних; 
заборонено проводити будь-які маніпуляції з елементами логотипу, що призводять до його зміни; заборонені 
будь-які деформації логотипу; заборонено розміщувати логотип на будь-яких поверхнях та фонах, що 
перешкоджають його правильному відображенню

2.11Неприпустиме використання
логотипу

13
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2.12Основні
корпоративні кольори

CMYK: С=5%/М=99%/Y=96%/K=0%
RGB(hex): #e32229
PANTONE: 1795  

 Основними корпоративними 
кольорами «Країни Мрій» являються 
червоний (#e32229) та білий, які 
використовуються як основні кольори 
логотипу - червоний на білому, білий на 
червоному, сірому та інших кольорах

 Сірий колір використовується як 
колір текстів в презентаціях, бланках та 
іншій поліграфічній продукції

 Зелений колір використовується у 
стилізованому еко-логотипі 
«Країни Мрій»

CMYK: С=0%/М=%/Y=%/K=%
RGB(hex): #ffffff
PANTONE: P 1-1 C  

CMYK: С=59%/М=99%/Y=96%/K=0%
RGB(hex): #e32229
PANTONE: 377  

CMYK: С=60%/М=51%/Y=51%/K=20%
RGB(hex): #7d7c7d
PANTONE: Grau (kühl) 9  
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2.13Шрифтова гарнітура

абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцшщьюя  АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЬЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ` `` (!?) +-*/=
  

Regular:

Основним корпоративним шрифтом обрано акцидентний шрифт CUPRUM 

Bold:

Italic:

абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцшщьюя  АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЬЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ` `` (!?) +-*/=

абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцшщьюя  АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЬЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ` `` (!?) +-*/=

15
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2.14Корпоративна іконографія

«Країна Мрій» має спеціально розроблену, власну іконографію, яка використовується у 
презентаціях, на сайті та інших електронних носіях. Стиль ґрунтується на використанні 
контурної графіки з елементами заливок 

УЧАСНИК

ПАРТНЕР

16
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2.15Корпоративні паттерни

17
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3.1
Розділ 3. Елементи фірмового стилю

Мультимедійна презентація

КЕМПІНГ

18



www.krainamriy.com

Презентації, концерти, медіа-проекти
на механічних носіях

3.2

Концерт ВВ-ХХХ Вибране з фестивалю 
Країна Мрій - 2016

Презентація
Олега Скрипки та Країни Мрій

Лого партнера

19
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Партнерська програма 3.3
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3.3Афіші, сітілайти, борди 3.4
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Оформлення сцени 3.5

Схема Приклад реалізації оформлення
«Різдво над Дніпром»

22
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4.1
Розділ 4. Брендована продукція

Брендований одяг

Футболки, світшоти

23
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Кепки

4.1Брендований одяг

24
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Сумки - мішки

4.2Брендовані сумки та пакети

25
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Брендовані пакети

4.2Брендовані сумки та пакети
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Чашки та стакани

4.3Брендовані чашки та стакани

27



Браслети

4.4Брендовані аксесуари

www.krainamriy.com 28



www.krainamriy.com

Стікери

4.4Брендовані аксесуари
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Бейджі

4.4Брендовані аксесуари
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