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Оюу толгой ХХК Алсын хараагаа 
“Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур 
чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ” 
хэмээн тодорхойлж Оюу толгойн 
ажилтан бүр баялагийг бүтээдэг.

Агуулга Тус заавраар Оюу толгойн харж танигдах брэндийн 
тодорхойлолтыг товч бөгөөд тодорхой байдлаар өгүүлэв.



Компанийн лого, бидний ашигладаг 
өнгө болон манай үсгийн фонтуудын 
талаарх мэдээлэл, тэдгээрийг хэрхэн 
ашиглах тухай
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зарчим

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц 
зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоож, Монгол Улсын 
хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулна

2017 оны наймдугаар сарын 25 www.ot.mn



Оюу толгойн брэнд доорх үндсэн хэсгүүдээс бүрдсэн болно. Үүнд:

• Оюу толгой компанийн лого
• Мэргэжлийн програмуудад ашиглах манай үндсэн үсгийн фонт Робото
• Хэрэглээний програмуудад ашиглах үсгийн фонт болох калибри
• Манай брэндийн үндсэн өнгө
• Бидний ашиглах байгуулалтын тор 
• Бидний ашигладаг зургийн харагдах байдал, зураг авахад анхаарах зүйлс 

Нэгдүгээр бүлэгт эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд, хоёрдугаар бүлэгт тэдгээрийг хэрхэн ашиглах талаарх 
мэдээллийг шат дараалсан зааварчилгаагаар харуулав.

Оюу толгой 
компанийн лого

Манай үсгийн фонт

Roboto
Roboto Slab
Calibri

Бидний ашиглах 
байгуулалтын тор

Бидний ашиглах зургийн 
харагдах байдал, зураг 
авахад анхаарах зүйлс

Манай үндсэн болон 
нэмэлт өнгөнүүд

Брэндийн үндсэн зарчим Брэндийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
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Логоны хэрэглээ
Ихэвчлэн монгол хувилбарыг хэрэглэнэ. Англи хувилбарыг англи хэл дээрх бичиг баримтуудад 
ашиглана.
Жишээ нь:
1. Зорилтот хүмүүс нь Монгойлчууд байх тохиолдолд логоны аль хувилбарыг ашиглах вэ? 

Монгол логог ашиглана
2. Тухайн бичиг баримт монгол, англи хоёр хэл дээр бичигдсэн байх тохиолдолд логоны аль 

хувилбарыг ашиглах вэ?   
Агуулгын дийлэнх нь аль хэл дээр байхаас шалтгаалан тухайн хэл дээрх логог сонгон 
ашиглана

3. Монголд зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээнд логоны аль хувилбарыг ашиглах вэ? 
Зар сурталчилгааны самбар монгол логотой байвал түүний доторх текст зорилтот бүлгээс 
хамааран монгол хэл дээр юмуу эсвэл англи, монгол гэсэн хоёр хэл дээр байх болно.

4. Монгол, англи хэлийг хослуулан ашигласан тохиолдолд логоны аль хувилбарыг хэрэглэх вэ? 
Жишээ нь: Төлөөллийн нэрийн хуудсыг монгол, англи хоёр хэл дээр бичсэн байвал яах вэ?

 Монгол хувилбарыг ашиглана

Манай компанийн логог ашиглахдаа ямагт зөв 
лого ашиглана уу. Логог ямар нэгэн байдлаар 
өөрчлөхийг хориглоно. Лого дараах 
өргөтгөлөөр бэлэн байгаа болно:
EPS өргөтгөл
Офсет, өргөн форматын хэвлэлт болон 
хатгамал хийлгэх гэх мэт үйлдвэрт хийж 
гүйцэтгэх ажилд ашиглана. EPS файлын 
хэмжээг томруулах юмуу багасгаж болно.
JPEG өргөтгөл
MS Office болон хэрэглээний програм ашиглах 
үед хэрэглэнэ. Уг өргөтгөл цагаан өнгийн 
дэвсгэртэй. Хэмжээний хувьд томруулах 
боломжгүй харин багасгаж болдог. 
PNG өргөтгөл
Мөн хэрэглээний програмуудад ашиглагдана. 
Энэ өргөтгөл нь тунгалаг дэвсгэртэйгээр 
онцлогтой. Хэмжээний хувьд томруулах 
боломжгүй харин багасгаж болдог. 
GIF өргөтгөл
Зөвхөн вэб сайт болон вэб баннерт 
ашиглагдана. GIF файлын хэмжээг томруулах 
болон багасгах боломжгүй. GIF файлыг зөвхөн 
EPS файлаас хөрвүүлж үүсгэх ба дэлгэцнээ 
харагдах пикселийн хэмжээ, нягтралыг нь 
зөвхөн тухайн үед тохируулах боломжтой.
Лого: Логоны хувийг авахыг хүсвэл 
ot.mn вэб хуудсанд хандана уу.
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Монгол хувилбар Англи хувилбар

Брэндийн үндсэн зарчим Брэндийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Өнгөний бүтэцийг 
7-р нүүрнээс 
үзээрэй. 



Оюу толгой ХХК-ийн логотой холбоотой 
зайлшгүй дагаж мөрдөх ёстой хэдэн 
энгийн дүрэм байдаг. Үүнд:

Хоосон зай

Логог түүний дүрс болон үсэг бичвэрээс 
ялгарч харагдахыг нь харгалзан үзэж эх 
бэлтгэхдээ түүний эргэн тойрон дахь сул 
зайг заавал анхаарч зурагт үзүүлсний 
дагуух хоосон зайг байнга авч байх нь чухал.  

Логоны хэрэглэгдэх хамгийн бага хэмжээ

Оюу толгойн логог танигдахуйц харагдуулах 
үүднээс хэвлэл болоод дэлгэцнээ харагдах 
логоны хамгийн бага хэмжээг зурагт 
үзүүлсний дагуу тодорхойлон заасан болно. 

1 Жижиг үсгийн өндрийг хэмжинэ. Энэхүү 
хэмжээсийг бид 1х гэж нэрлэдэг. 1x-ын 
хэмжээ жижиг үсгийн өндрийн 
хэмжээнээс шалтгаалан янз бүр байна. 

2 Оюу толгойн логоны эргэн тойронд 1х 
зайг гаргана.

3 1х зайг хоосон зай хэмээн нэрлэнэ.  
Энэхүү хоосон зайд ямар нэгэн текст, 
дүрс, зургийг оруулахгүй байхыг 
анхаарана уу.

Логоны хэрэглэгдэх хамгийн жижиг хэмжээ

хэвлэлийн бүтээгдэхүүнд 
логоны өндрийн хэмжээ 
хамгийн багадаа 12 мм, 
дэлгэцнээ харагдах хэмжээ нь 
хамгийн багадаа 54 пиксел 
байна.

1x

1x

1x

1x

1x

Хоосон зай

1x

1x

1x

1x

1x

Брэндийн үндсэн зарчим Брэндийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Өнгөний бүтэцийг 
7-р нүүрнээс 
үзээрэй. 
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Бид дараах үндсэн өнгийг ашигладаг. Үүнд:
Оюу толгойн улбар шар өнгө
Энэ бол Оюу толгой компанийн брэндийн үндсэн өнгө. Энэ өнгө нь өмнийн говийн өнгө төрөхийг агуулж байдаг онцлогтой бөгөөд манай логоны 
хамгийн тод өнгө юм. Энэхүү өнгө нь мөн манай аюулгүй ажиллагааны хамгаалалтын хувцас, тоног төхөөрөмжинд тусгалаа хамгийн их олсон 
байдаг. Оюу толгойн брэндийн илэрхийлэл болсон улбар шар өнгийг бид дүрс болон зурагт түлхүү ашиглана
Оюу толгойн оюу ногоон өнгө
Оюу толгойн улбар шар өнгөнөөс гадна манай брэндийг бусдаас ялгаруулан харагдуулах хоёр дахь өнгө нь Оюу толгойн оюу ногоон өнгө. Энэхүү 
өнгө нь бидний үйл ажиллагаа явуулдаг газар нутаг болоод компанийн нэрийн онцлогийг агуулж байдаг. Түүнчлэн, дээрх хоёр өнгө нь бидний 
олборлох эрдэс болох зэс, алтны өнгийг бэлгэдэж буй юм.

The PANTONE MATCHING SYSTEM® is 
universally acknowledged for specifying 
printing ink colours. The colours 
throughout these guidelines have not been 
evaluated by Pantone Inc. for accuracy 
and may not meet the PANTONE® colour 
standards. Consult the current 
PANTONE® Colour Publications for 
accurate colour. PANTONE® is the 
property of Pantone Inc.

Манай үндсэн өнгө болон дагалдах өнгө

Брэндийн загвар Брэндийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Pantone® 158C
C: 0  M: 66  Y: 100  K: 0
R: 244  G: 119  B: 33

Үндсэн өнгө

Оюу толгойн 
улбар шар 
өнгө

Pantone® 7468C
C: 96  M: 45  Y: 25  K: 3
R: 0  G: 116  B: 155

Pantone® 695C
C: 26  M: 67  Y: 40  K: 0
R: 191  G: 111  B: 125

Pantone® Black C
C: 0  M: 0  Y: 0  K: 100
R: 0  G: 0  B: 0

Pantone® 8C
C: 0  M: 0  Y: 0  K: 40
R: 161  G: 161  B: 164

Нэмэлт

НэмэлтНэмэлт Нэмэлт

Pantone® 130C
C: 0  M: 30  Y: 100  K: 0
R: 253  G: 185  B: 19

Pantone® 722C
C: 15  M: 55  Y: 85  K: 0
R: 204  G: 131  B: 65

Нэмэлт

Нэмэлт

Pantone® 320C
C: 100  M: 10  Y: 35  K: 0
R: 0  G: 153  B: 168

Нэмэлт

Оюу толгойн 
оюу ногоон 
өнгө

Pantone® 563C
C: 57  M: 7  Y: 35  K: 0
R: 110  G: 180  B: 175

Pantone® 7709C
C: 60  M: 14  Y: 25  K: 0
R: 101  G: 176  B: 186

Нэмэлт

Нэмэлт

Pantone® 7592C
C: 18  M: 74  Y: 90  K: 10
R: 188  G: 90  B: 58

Pantone® 7545C
C: 76  M: 60  Y: 44  K: 25
R: 67  G: 83  B: 99

Нэмэлт

Нэмэлт
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Оюу толгойн лого нь улбар шар болон оюу ногоон гэсэн үндсэн хоёр өнгөтэй. Лого доорх байдлаар хэрэглэгдэнэ. Үүнд:

Цагаан өнгийн дэвсгэр дээрх Оюу толгойн лого
Улбар шар болон оюу ногоон өнгөтэй логог цагаан өнгийн дэвсгэртэй хэвлэлийн бүтээгдэхүүн дээр ашиглана. Компанийн дотоод 
хэрэгцээний хэвлэлийн бүтээгдэхүүн дээр ихэвчлэн ашигладаг. Ажлын хувцас болон хатгамал хийлгэхэд цагаан дэвсгэр дээр оёно. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Creativeservices@ot.mn хаягаар холбогдон лавлаарай.

Оюу толгойн улбар шар өнгийн дэвсгэр дээрх лого
Энэхүү логог компанийн зүгээс олон нийтэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор буюу холоос харагдах плакат (зурагт хуудас, сурталчилгааны 
материал), товхимол зэрэг хэвлэлийн бүтээгдэхүүнүүд дээр ашиглана. 

Хязгаарлагдмал хэрэглээ
Оюу толгойтой холбоотой материалд манай лого зөвхөн үндсэн өнгөөрөө юмуу эсвэл Оюу толгойн улбар шар өнгийн дэвсгэр дээр байх 
ёстой. Гуравдагч талын материалд цагаан өнгийн дэвсгэр дээрх Оюу толгойн үндсэн өнгөтэй логог голдуу ашиглагдана. Харин онцгой 
тохиолдол болох хар цагаан өнгийн хэвлэлд, хар бараан өнгийн дэвсгэр юмуу дүрсэн дээр логог байрлуулах тохиолдолд заавал цагаан 
өнгийн лого, цагаан цайвар өнгийн дэвсгэр юмуу дүрсэн дээр байрлуулах тохиолдолд заавал хар өнгийн логог тус тус ашиглана.

Цагаан дэвсгэр дээрх 
Оюу толгойн лого

Оюу толгойн улбар шар 
өнгийн дэвсгэр дээрх лого

Хязгаарлагдмал 
хэрэглээ

Цагаан цайвар 
дэвсгэр дээр 
манай логоны хар 
өнгийн хувилбарыг 
хэрэглээрэй.

Хар бараан өнгийн 
дэвсгэр дээр 
манай логоны 
цагаан хувилбарыг 
хэрэглээрэй.

Өнгөний бүтэцийг 
7-р нүүрнээс 
үзээрэй. 

Брэндийн үндсэн зарчим Брэндийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
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Логоны дүрс болоод үсгийн 
өнгийг өөрчлөхийг хориглоно 

Оюу толгойн үндсэн өнгөтэй 
логог эрс тэс өнгийн дэвсгэр 
дээр байршуулахыг хориглоно

Бараан өнгийн дэвсгэр дээр хар 
өнгийн логог бүү байрлуул

Цагаан өнгийн логог цагаан 
цайвар дэвсгэр дээр бүү байрлуул

Манай логог тод хээтэй дэвсгэр 
дээр байрлуулахгүй байх

Манай логог зурагт үзүүлсэн байдлаар хэрэглэхгүй байхыг анхаарна уу.

Хуучин логог 
ашиглахгүй.

Логоны дүрс болон үсгийн 
хоорондох зай мөн тэдгээрийн 
хэмжээг өөрчлөхийг хориглоно 

Логоны дүрс болон үсгийн 
харьцааг өөрчлөх тахийлгах, 
налуу болгож болохгүй.

Welcome to

www.ot.mn

Логоны хоосон зайд ямар нэгэн 
дүрс, тэмдэгт байрлуулахгүй байх

Логог заасан хэмжээнээс 
жижигрүүлж болохгүй

Манай логог бага 
нягтралтайгаар бүү хэрэглэ. 

Логоны өнгийг өөрчлөхийг 
хориглоно.

Хуучин лого болон 
уриаг ашиглахгүй.

Оюу  
Толгой

Логоны дүрсийг өөрчилж зурах, 
үсгийн фонт солихыг хориглоно

Логоны хэлбэрийг гүдгэр болон 
хотгор болгох, сүүдэртүүлэх 
зэргээр логог өөрчлөхгүй байх

Логоны дүрс болоод үсгийг 
хооронд нь салгаж холдуулахыг 
хориглоно

Логог эргүүлэх, гурван хэмжээст 
оруулж болохгүй

Брэндийн загвар Брэндийн зохисгүй хэрэглээ
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Roboto slab light 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890
abcdefghijklmnopqRStuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Roboto Slab regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890
abcdefghijklmnopqRStuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Roboto Slab bold

Брэндийн загвар Брэндийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Эдгээр шрифтүүд нь зөвхөн 
мэргэжлийн эх бэлтгэл,  видео 
ажилд хэрэглэгдэнэ. 
харин офис болон өдөр тутмын 
ажилдаа Calibri шрифтын бүх 
төрлийг ашиглах боломжтой. 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Roboto Light 

аБвГДЕЁЖзИЙКлМнОӨПрСтУүФхЦЧШЩЪыЬЭЮЯ aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Roboto Regular/Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Roboto Bold/Heavy

Roboto

Roboto Slab
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Бидний ашигладаг 
байгуулалтын тор болон 
жишээг үзээрэй. 

Брэндийн 
загвар 
болон өрөлт

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц 
зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоож, Монгол Улсын 
хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулна

2017 оны наймдугаар сарын 25 www.ot.mn



Брэндийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг байгуулалтын 
тор дээр хэрхэн өрөх талаар 
энэхүү хэсэгт тайлбарлан 
харуулсан болно.
Байгуулалтын торыг 
ашиглах нь
Манай брэндийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
өрөхөд байгуулалтын тор 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Байгуулалтын торыг 
ашигласнаар бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг хэмжих, нэгэн 
жигд байрлалд оруулах 
боломжтой. 
Бид тухайн форматын 
хөндлөн хуваалтын 20 
тэнцүү хувааж өрөлт хийдэг. 
Энэ нь панелийн 
тохиромжтой хэмжээг 
сонгоход тусалдаг.
Босоо хуваалтыг долоон 
тэнцүү хувааж өрж болох ч 
нэг нэгжээр сонгож өрөх 
боломжтой.
Тухайн эх бэлтгэлд оролцож 
байгаа материалаас 
хамаараад бүх хувилбарын 
жишээг харуулсан болно. 
Эхийг бэлтгэхдээ хэт алаг 
эрээн биш, корпорацийн 
төрхийг илэрхийлсэн байна.

1 3

Лого

1 2 3

Брэндийн загвар Эх бэлтгэлд шугамын хэрхэн байгуулах вэ?

1/20

1/20 1/10

1/7

12

2 4
Нэмэлт мэдээлэл

Нэмэлт мэдээлэл

Панелын 
жишээ

Лого



Брэндийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг байгуулалтын 
тор дээр хэрхэн өрөх талаар 
энэхүү хэсэгт тайлбарлан 
харуулсан болно.
Байгуулалтын торыг 
ашиглах нь
Манай брэндийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
өрөхөд байгуулалтын тор 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Байгуулалтын торыг 
ашигласнаар бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг хэмжих, нэгэн 
жигд байрлалд оруулах 
боломжтой. 
Тухайн эх бэлтгэлд оролцож 
байгаа материалаас 
хамаараад бүх хувилбарын 
жишээг харуулсан болно. 
Эхийг бэлтгэхдээ хэт алаг 
эрээн биш, корпорацийн 
төрхийг илэрхийлсэн байна.

Брэндийн загвар Эх бэлтгэлд брэндийг хэрхэн ашиглах вэ?

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODIATIUR 
ARUM AUT IS 
UNDEBIS
Namusaeritem faccaerum ut atibeat laut 
velitBusdae min parume pratur milit 
eturerem fuga. Vendunt

Pudis distiorro berio. Is que nusto 
occulpa cumquis inciusam, omnihit aut 
quisit acea excepro quiae paribusapit 
paribus et haris nonse velicient haruptas 
expe omnimet, eossimagnam lam.

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODIATIUR ARUM 
AUT IS UNDEBIS 
EAQUISIMUSAM
Namusaeritem faccaerum ut atibeat laut velitBusdae min parume 
pratur milit eturerem fuga. Vendunt emporecto excereium 
dolupta sitius volore intendi nos eaquam quidundunt eatiant, 
quiatet quia ne odistinulpa

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODI 
ATIUR 
ARUM AUT 
IS UNDEBIS
Namusaeritem faccaerum ut 
atibeat laut velitBusdae min 
parume pratur milit eturerem 
fuga. Vendunt

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODI ATIUR 
ARUM AUT IS 
UNDEBIS LOREPE 
MINIS NON EUM
Namusaeritem faccaerum ut atibeat laut 
velitBusdae min parume pratur milit 
eturerem fuga. VenduntOvide sundam, 
ut id et ime etur, ut ressunt essitio 
volenturDendaepe lenduci minvenis
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Брэндийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг байгуулалтын 
тор дээр хэрхэн өрөх талаар 
энэхүү хэсэгт тайлбарлан 
харуулсан болно.
Байгуулалтын торыг 
ашиглах нь
Манай брэндийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
өрөхөд байгуулалтын тор 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Байгуулалтын торыг 
ашигласнаар бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг хэмжих, нэгэн 
жигд байрлалд оруулах 
боломжтой. 
Тухайн эх бэлтгэлд оролцож 
байгаа материалаас 
хамаараад бүх хувилбарын 
жишээг харуулсан болно. 
Эхийг бэлтгэхдээ хэт алаг 
эрээн биш, корпорацийн 
төрхийг илэрхийлсэн байна.

Брэндийн загвар Эх бэлтгэлд брэндийг хэрхэн ашиглах вэ?

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODIATIUR ARUM 
AUT IS UNDEBIS
Namusaeritem faccaerum ut atibeat laut velitBusdae min 
parume pratur milit eturerem fuga. Vendunt

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODI ATIUR ARUM 
AUT IS UNDEBIS 
LOREPE MINIS NEV
Namusaeritem faccaerum ut atibeat 
laut velitBusdae min parume pratur 
milit eturerem fuga. Int dit nit ocatum 
patasdam utesis Mae quas contuities? 
Quam facte conem nostrum inent, cre 
consid imus bons adet ignonsu im 
convervilium invena, essedientem

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODI ATIUR 
ARUM AUT IS 
UNDEBIS LOREPE 
MINIS NON EUM
Namusaeritem faccaerum ut atibeat laut 
velitBusdae min parume pratur milit 
eturerem fuga. VenduntOvide sundam, 
ut id et ime etur, ut ressunt essitio 
volenturDendaepe lenduci minvenis

Urem explic tota nihitat et essit, 
ipsandaectae magnatur? Quis 
aligent et eles exceperum, con pre, 
quiae nulparchitia

Nis ea premporro eossit aceribus, es etdate month, year (number)

LIQUODI ATIUR ARUM AUT 
IS UNDEBIS LOREPE MINIS 
NON EUM
Namusaeritem faccaerum ut atibeat laut velitBusdae min parume pratur 
milit eturerem fuga. VenduntOvide sundam, ut id et ime etur, ut ressunt 
essitio volenturDendaepe lenduci minvenis

Mentur? Pudamentio. Cum 
fuga. Nam denitemquam 
eatur? Ugitibus a dolor 
repudi sus essinvendae 
volorest, elecus imin 
necati net aut es mi, as 
conem alique resti offi cia. 
quissedis as quam eos 
dolupiet lab id qui di nihit 
rem fuga. Ut et, et qui 

totata ventures nonsern 
atectat emporepe sunt que 
soluptaspe landes vendebis 
simagnat etur, que consere 
pedipis eationecaeOdis 
exerum re int que omnime 
plab id quodiatiam quas del 
inimi, tem rem aliquatione 
num volorpo resciuntium 
dolorem eatenih iliquunt 

unt que liciaeperit oditate 
aut lab inci dus ulla sunt 
eatur minum aliquodi tem. 
Nem facimpo sandignis 
ad et am que voluptis et 
maior accatqu iandicit rem. 
Evendit ionecto everum 
alisimincia est omnis 
dolorerovit ut volor rectibus.
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Брэндийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг байгуулалтын 
тор дээр хэрхэн өрөх талаар 
энэхүү хэсэгт тайлбарлан 
харуулсан болно.
Байгуулалтын торыг 
ашиглах нь
Манай брэндийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
өрөхөд байгуулалтын тор 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Байгуулалтын торыг 
ашигласнаар бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг хэмжих, нэгэн 
жигд байрлалд оруулах 
боломжтой. 
Тухайн эх бэлтгэлд оролцож 
байгаа материалаас 
хамаараад бүх хувилбарын 
жишээг харуулсан болно. 
Эхийг бэлтгэхдээ хэт алаг 
эрээн биш, корпорацийн 
төрхийг илэрхийлсэн байна.

Брэндийн загвар Эх бэлтгэлд брэндийг хэрхэн ашиглах вэ?

Түншлэгч байгууллагын лого

Нэмэлт мэдээлэл энд байнаОн сар өдөр оруулна Нэмэлт мэдээлэл энд байнаОн сар өдөр оруулна

Olesecatis etumFerrorro iur adis 
earum repe ium dolor assimetum 
pelia sinciis eost unt eiur 

15



Брэндийн загвар Брэнд чимэглэх, тодотгох дүрс

Оюу толгойд дүүргэлттэй 
дүрс ашиглах нь 
тохиромжгүй байдаг.

Дүрс зураг таних тэмдгийг 
нарийн зураасаар зөөлөн 
дугуй холболттой зурж 
гүйцэтгэнэ. Агуулга болон 
тухайн илэрхийлэх 
зүйлийн ерөнхий дүрсийг 
зурна. Жишээнээс 
хараарай.

Жишээн дээр хоёр өөр 
төрлийнх харагдаж байгаа 
ч эдгээр хувилбарууыг 
ашиглах боломжтой.

Мөн олон нүүртэй эх 
бэлтгэлийн ажилд нарийн 
зураасыг тохиромжтой 
байдлаар ашиглаж болно.

16

- Тэсэлгээ

- Хөнгөн тэрэг

- Агуулах
- Байгууламж

- Ажилтан эр, эм - Цементийн үйлдвэр
- Байгууламж

- Амрах гэр
- VIP гэр

- Амрах байр - Гүний уурхайн агуулах - Гүний уурхайн дугуйт 
ачигч

- Гүний уурхайн 
өрмийн машин

- Стандарт 
- Зөвшөөрөлийн хуудас

- Бичиг баримт

- Аюулгүй ажиллагаа
- Хамгаалалтын малгай

- Мэдээллийн технологи - Глобал агуулга - Шинэ санаа - Зорилго, зорилт
шийдэл

- Хугацаа
- Төлөв

- Түншлэл - Мэдээ, 
мэдээлэл

- Үйл явц - Анхаарал
- Тэтгэх гэх мэт

- Шинжлэх ухааны 
бүх контент

- Төгрөг 
- Худалдаа

- Доллар 
- Худалдаа

- Баялаг
- Үр шим

- Дотоодын
- Монголын

- Шатахуун
- Тос, тосолгоо

- Харилцаа холбоо - Албан хэрэгцээнд - Харилцаа
- Санал сэтгэгдэл

- Хуанли
- Төлөвлөгөө

- Өсөлт
- Төлөв байдал гэх мэт

- Мэдээллийн технологи

- Дулааны станц
- Үйлдвэр

- Босоо ам - Босоо ам - Агуулах
- Байгууламж

- Агуулах
- Байгууламж

- Уурхайн офис
- Байгууламж

- Нийтийн тээвэр
- Тээвэр

Уурхайн зам усалгааны 
машин

- Анхдагч бутлуур - Баяжмал - Багаж хэрэгсэл
- Засвар

- Туузан дамжуулга
- Баяжмал

- Тээвэр 
- Баяжмал

- Гинжит түрэгч 

- Хүнд даацийн өөрөө буулгагч 
машин

- Ил уурхай - Тэсрэх бодис - Зуурмагын машин - Шууд утгуурт 
дугуйт ачигч

- Уурхайн өрмийн 
машин

- Тусгаарлалт



Нэрийн хуудас энгийн цэвэрхэн хийцтэй, хэт үнэтэй цаас болон нэмэлт ажиллагааг шаардахгүй. 

Тухайн үйлдвэрийн боломжоос хамаараад 250-300 гр матт цаасан дээр офсет хэвлэлийн аргаар гүйцэтгэнэ.

Өнгийг урьд дурьдсаны дагуу сонгож хэвлэнэ. 

Англи хувь дээр ажлын газраас эхлэн аль улсад байгааг дэс дарааллуулан бичнэ.

Монгол хувь дээр улсаас эхлэн ажлын газрын хаягыг бичнэ.

Name Surname
job title goes here
(department name goes here)

11th Floor, Monnis Tower
Chinggis Avenue- 15
Sukhbaatar District
Ulaanbaatar- 142408, 
Mongolia

Tel: (976) 11 331880/2562
Fax: (976) 11 331890
Cell: (976) 0000 0000
E-mail: name.initial@ot.mn
Web:  www.ot.mn

Овог нэр
Албан тушаал
(шаардлагатай бол хэлтсийн нэр)

Улаанбаатар-14240
Сүхбаатар дүүрэг
Чингисийн өргөн чөлөө-15
Моннис цамхаг
Оюу толгой ХХК

Утас:      (976) 11 331880/2562
Факс:      (976) 11 331890
Гар утас:   (976) 0000 0000
Э/шуудан: name.initial@ot.mn
Вэб:        www.ot.mn

Брэндийн жишээ Нэрийн хуудасны загвар
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хэт нимгэн, шахалт муу, нугалаа 
даах чадваргүй цаас ашиглахгүй. 
нэмэлт мэдээлэл оруулах 
хэрэгцээ шаардлага үүсвэл төр 
болон олон нийттэй харилцах 
хэлтсээс зөвшөөрөл авна уу.



Аливаа материалд зургийг агуулгатай нь уялдуулан сонгоно. Гэрэл зураг оруулах шаардлагагүй тохиолдолд манай брэндийн өнгө болон 
дүрсүүдийг (х-16) ашиглах боломжтой.

Гэрэл зураг

Бид гэрэл зургаараа ямагт түүхийг илэрхийлж байдаг. Оюу толгойн эргэн тойронд болж өнгөрч буй үйл явдлуудыг бид энэхүү түүхэн гэрэл 
зургаараа харуулдаг. Зураг авахдаа бид хүмүүс дээр тулгуурлан тэднийг мэдээллээр хангах , өөрсдийн үйл ажиллагаа ашиглаж буй 
технологи технологи хэрхэн ашиглаж буй байдал зэргээ бусдад харуулах юм. Зургаар өгүүлэх түүхдээ доор дурьдсан зүйлийг тусгаарай. 
Үүнд:

- Аюулгүй ажиллагааг дагаж мөрдсөн, ямар нэг дутагдалгүй байх

- Ажлаа хэрхэн гүйцэтгэж байгаа болон сэтгэл хөдлөлийг гаргах

- Байгалийн өнгө төрхийг харуулсан, гэгээлэг байх

- Орон зай, үйл явдал цар хүрээг, байршлыг харуулсан байх

- Ажилтнуудын олон талт байдлыг харуулах

- Амралт чөлөөт цаг

Брэндийн жишээ Бидний ашиглах зургийн харагдах байдал
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Зурагчны анхаарах ёстой зүйлс:

-  ажиллагсад аюулгүй 
ажиллаж, хөдөлмөр 
хамгааллын хэрэгслийг 
өмссөн байх, ЭМааБО-ны 
ажилтны зөвлөгөөг дагах, 
оролцуулах

-  зураг авахыг зөвшөөрсөн 
маягтыг танилцуулж 
бөглүүлэх. хэрэв маягт 
бөглөгдөөгүй хөдөлмөр 
хамгааллын хувцсыг бүрэн 
өмсөөгүй тохиолдолд ямар ч 
гэрэл зургийг ашиглах 
боломжгүй юм.

-  Гэрэл зураг нь итгэл үнэмшил 
төрүүлж, анхаарал татахуйц 
байна.
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Гэрэл зургаар Оюу толгой 
брэндийг илэрхийлэх 
боломжтой. Жишээ нь: 
Улбар шар өнгө нь зурагт 
оролцож буй хүний хувцас, 
эд зүйлс, мэдээллийн 
самбар, тээврийн 
хэрэгсэл юм уу байгалын 
гэрэл, зургийн агаартай 
хэсэгт шингэсэн байж 
болно. 

Ажлаа хийж байх үе

Үйлдвэрлэл

Багийн үйл ажиллагаа

Хөрөг зургууд

Байгал, ан амьтан

Шинэ техник, технологи

Орон нутгийн харилцаа

Амралт чөлөөт цаг

Зураг авахдаа зайлсхийх, анхаарах зүйлс:
• Гар барих, утасны дуудлага хийх, компьютерийн дэлгэц зэргийг зурагт оруулахаас зайлсхийх
• Үйл явдлыг бодитоор ил тод харуулсан зургийг авахыг хичээх  аль болох өнгөлөн далдлалт оруулахгүй байх
• Ажлын үед: ажлын байранд - үйл ажиллагаагаа явуулж буй байдал , бие биетэйгээ харилцан ойлголцож буй байдлыг зурагт оруулах, хөдөлмөр 

хамгааллын хувцсыг бүрэн зөв өмссөн байх
Авсан зургууд нь олон төрлөөр ашиглах боломжтой форматтай байх
Хар шилнээс зайлсхийх
гэрлийн тусгалыг зөв ашиглах
Зохиомол, хиймэл зогсолт /поз/ ашиглахгүй байх
Хүний царайг нуусан далдалсан зурагаас зайлсхийх
Агуулга болон зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй зургуудыг хориглоно. 
Аюулгүй ажиллагаа зөрчсөн, садар самуун, хорт зуршилтай холбоотой зургуудыг хэрэглэхгүй.
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