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The Logo

CONCEPT
ΛΟΓΌΤΥΠΟ
Το λογότυπο του ΙδΕΚ αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση του εμβλήματος του ιδρύματος, το οποίο εκφράζει την εταιρική 
του ταυτότητα και θα χρησιμοποιείται με σκοπό να την επικοινωνεί τόσο στο οικοσύστημα Έρευνας & Καινοτομίας όσο και 
στην υπόλοιπη κοινωνία με απώτερο σκοπό να την κάνει αναγνωρίσιμη.

Νοουμένου ότι το κύριο χαρακτηριστικό ενός λογοτύπου είναι το γεγονός πως προσφέρει άμεση ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ στο Ίδρυμα, 
αυτό θα παραμένει αμετάβλητο σε κάθε μορφή οπτικής επικοινωνίας (έντυπη, ηλεκτρονική, εσωτερική, εξωτερική κ.α.).

Το λογότυπο αποτελεί μια μοντέρνα αποτύπωση του δυναμικού χαρακτήρα που επιθυμεί να εκφράζει το Ίδρυμα στο νέο 
του ξεκίνημα,  διατηρώντας συγχρόνως στοιχεία της ιστορικής συνέχειας του. 

Οι πέντε κάθετες τομές προς τα πάνω εκφράζουν την δυναμική μετεξέλιξη του Ιδρύματος και τους υψηλούς στόχους και 
επιδιώξεις του  ΙδΕΚ, καθώς επίσης και το νέο ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες και στόχους του. Στη βάση η τριγωνική κεφαλή, 
αποτελεί στοιχείο που μεταφέρεται από το προηγούμενο λογότυπο, υποδηλώνοντας την ιστορική συνέχεια του Ιδρύματος.

ΟΠΤΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
Η Οπτική Ταυτότητα αποτελεί ένα εργαλείο οπτικοποίησης των κοινών στόχων και επιδιώξεων του νέου συστήματος 
Ε&Κ. Θα αξιοποιείται δηλαδή πέραν του ΙδΕΚ, από τον  Επικεφαλής Επιστήμονα, το ΕΣΕΚ και το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Η Ταυτότητα αποτελεί μια νέα οπτική εικόνα  για το σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου και θα αξιοποιείται 
σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας όπως: Ιστοσελίδες, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εκδόσεις, Διαφημίσεις, Γραφική ύλη, 
Παρουσιάσεις κοκ.

Η οπτική ταυτότητα μπορεί να τροποποιείται για να εκφράζει νέες περιόδους στρατηγικού σχεδιασμού. Η οπτική 
ταυτότητα θα χρησιμοποιείται ως βάση για μεγαλύτερης εμβέλειας εκδηλώσεις που είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί 
μία εξατομικευμένη νέα ταυτότητα.

Η οπτική ταυτότητα δημιουργείται από τη διασταύρωση δύο φωτεινών δεσμίδων, αυτή της έρευνας και αυτή της 
καινοτομίας, που διασχίζουνε με ταχύτητα ένα μπλε ουρανό.

Το σημείο τομής τους, υποδεικνύει την αφετηρία - γέννηση του νέου Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, 
το οποίο σηματοδοτεί η κόκκινη τριγωνική κεφαλή. 

Η Ταυτότητα συνοδεύεται από το σύνθημα  “DRIVING GROWTH” που εκφράζει το συνολικό στόχο του συστήματος 
για δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου βασισμένου στην έρευνα και καινοτομία.



The Logo

LOGOTYPE

Greek + English Versions of the logo



CMYK 60 | 0 | 0 | 0
Pantone 297

CMYK 100 | 50 | 13 | 4
Pantone 3015

CMYK 100 | 70 | 25 | 40
Pantone 2955

CMYK 63 | 44 | 45 | 35
Pantone 445

CMYK 39 | 100 | 100 | 10
Pantone 201

The Logo

COLOUR PALLETTE

The strong and distinct colour pallette gives you the opportunity to make contrast between text and background.

Grey and Dark Blue can be used for text on white background.

Red as bullet points as part of the text, as well as with the use of the arrow. 



Gotham Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut ipsum eget massa hendrerit vestibulum vel in velit.  

Gotham Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut ipsum eget massa hendrerit vestibulum vel 

Walkway Expand Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut ipsum eget massa hendrerit

The Logo

TYPEFACES

LOGO + MAIN BODY TEXT

Gotham: For all the material.

The font has a good readability, also in a small format.

This modern typeface has a fresh feel to it.

SLOGAN

Walkway Expand Bold: Used for the slogan “Driving Growth”.

This typeface has a scientific feel showing growth and expansion.

The same font is used for the main titles on all materials



LOGO VARIATIONS 

The logo is preferably placed on a white background. 

On a black or dark background the logotype can be used in negative as well as colour [symbol only].

In the case of lighter backgrounds the logo can be used in black, not coloured.

On all the stationery the background is the metallic surface used on the Visual Identity, 

which is the only case that the symbol is in colour and the text in white.

LOGO VARIATIONS



E-MAIL SIGNATURE

ELECTRONIC SIGNATURE 

As per sample above on the bottom of your email.

Choose one of the two languages accordingly

CHARISIS BITOULAS 
COMMUNICATIONS OFFICER

PROMOTION AND CONSULTING UNIT    |    RESEARCH & INNOVATION FOUNDATION
PO BOX. 23422, 1683 NICOSIA, CYPRUS    |    TEL +357 22 20 50 75    |    FAX +357 22 20 50 01
WEBSITE www.research.org.cy     |     

DRIVING GROWTH

ΧΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΆΔΑ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ    |    ΊΔΡΥΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ
ΤΘ. 23422, 1683 ΛΕΥΚΩΣΊΑ, ΚΎΠΡΟΣ    |    ΤΗΛ +357 22205075    |    ΤΗΛ/ΠΟ +357 22205001
ΙΣΤΟΧΏΡΟΣ www.research.org.cy     |     

DRIVING GROWTH



STATIONARY

VARIOUS SAMPLES of the Stationary using the Visual Identity.

ELECTRONIC LETTER The text must be left aligned with the slogan above and starting below the grey intersecting lines.
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TOWARDS 
HORIZON EUROPE

Dialogue on Implementation 
Strategy & European Partnerships 

04 Δεκεμβρίου 2019
09.00 – 16:30 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Εκδήλωση διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου

 στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.

APPLICATIONS

USE OF ELEMENTS OF VISUAL IDENTITY - SAMPLES 
Logo on the bottom right hand side either on metallic background or below it on a white strip.
Watermark of the logo on metallic surface.
White arrow facing upwards on the right hand side of the title.
Red arrow pointing towards the intersection of the lines.
Intersecting lines used near the title which can bleed on any background.
All the elements used can be found on the file VISUALiDENTITY.pdf attached in the folder  | Fonts used - see page 6

DRIVING GROWTH
04 Δεκεμβρίου 2019 09.00 – 16:30 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Εκδήλωση διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου

 στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.



APPLICATIONS

USE OF ELEMENTS OF VISUAL IDENTITY - SAMPLES 
Logo on the bottom right hand side either on metallic background or below it on a white strip.
Watermark of the logo on metallic surface.
White arrow facing upwards on the right hand side of the title.
Red arrow pointing towards the intersection of the lines.
Intersecting lines used near the title which can bleed on any background.
All the elements used can be found on the file VISUALiDENTITY.pdf attached in the folder  | Fonts used - see page 6

Embassy of Israel
NICOSIA



POWER POINT

POWER POINT PRESENTATIONS
For the use of the Research + Innovation Foundation
Red Arrow to point towards the title in Dark Blue - subtitle in Grey
Bullet Points in Red
Choose one option of the inside pages accordingly



POWER POINT

POWER POINT PRESENTATIONS 
Για χρήση από τον Επικεφαλής Επιστήμονα και το Υφυπουργείο
Choose one option of the inside pages accordingly



P.O.BOX 23422, 1683 NICOSIA, CYPRUS    |    TEL +357 22 20 50 00    |    E-MAIL  ipe@research.org.cy    |    WEBSITE www.research.org.cy    |     


