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Брэндийн үндсэн зарчим Брэндийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Оюу толгойн брэнд доорх үндсэн 
хэсгүүдээс бүрдсэн болно. Үүнд:

•	 Оюу	толгой	компанийн	лого

•	 Мэргэжлийн	програмуудад	
ашиглах манай үндсэн үсгийн 
фонт Пира Санс

•	 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

Бидний ашиглах 
байгуулалтын тор

Манай	үндсэн	болон	нэмэлт	өнгөнүүд

Бидний ашиглах зургийн харагдах байдал, 
зураг авахад анхаарах зүйлс

Fira Sans
Calibri Pantone® 158

C: 0  M: 65  Y: 100  K: 0
R: 244  G: 121  B: 32

Pantone® 320
C: 85  M: 0  Y: 35  K: 0

R: 0  G: 179  B: 181

Pantone® Cool Gray 9
C: 4  M: 4  Y: 7  K: 60
R: 122 G: 122  B: 121



Манай	лого	монгол,	англи	хоёр	хувилбартай.	Логонд	ямар	ч	тохиолдолд	өөрчлөлт,	нэмэлт	юмуу	
тусгаарлалт	хийхийг	хориглоно.	Манай	лого	дараах	хоёр	хэсгээс	бүрдсэн	болно.	Үүнд:
•	 Дүрс
•	 Компанийн	нэр
Манай логонд өөр ямар нэгэн дүрс, үсэг буюу бичвэр, бүх төрлийн зураг оруулахыг хориглоно.
Логоны	хэрэглээ
Ихэвчлэн монгол хувилбарыг хэрэглэнэ. англи хувилбарыг англи хэл дээрх бичиг баримтуудад ашиглана.
Жишээ нь:
1. зорилтот хүмүүс нь Монголчууд 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

Монгол	хувилбар Англи хувилбар

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.

Брэндийн үндсэн зарчим Манай лого



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	Munkhchuluunts@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

хар бараан өнгийн дэвсгэр 
дээр манай логоны цагаан 
хувилбарыг хэрэглээрэй.

Цагаан цайвар дэвсгэр дээр 
манай логоны хар өнгийн 
хувилбарыг хэрэглээрэй.

Манай логоны хувийг авахыг 
хүсвэл 

https://otportal/
Communications/SitePages/
mon_Documents.aspx гэсэн 
холбоосоор хандана уу.

Брэндийн үндсэн зарчим Манай логоны өнгө



Логог хэрхэн ашиглах нь

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. 

1x

1x

1x

1x

1x

Хоосон зай

Логоны	хэрэглэгдэх	хамгийн	жижиг	хэмжээ

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.

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

1x

1x

1x

1x

1x

Брэндийн үндсэн зарчим



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

Логоны өнгийг өөрчлөхийг 
хориглоно 

Бараан өнгийн дэвсгэр дээр хар 
өнгийн логог бүү байрлуул

Цагаан өнгийн логог цагаан 
цайвар дэвсгэр дээр бүү байрлуул

Логоны дүрс болоод үсгийн 
өнгийг өөрчлөхийг хориглоно 

Оюу  
Толгой

Логоны дүрс болон үсгийн 
хоорондох зай мөн тэдгээрийн 
хэмжээг өөрчлөхийг хориглоно 

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

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

Манай логог тод хээтэй 
дэвсгэр дээр байрлуулахгүй 
байх

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. 

Логог хэрхэн ашиглах ньБрэндийн үндсэн зарчим

Манай	логог	зурагт	үзүүлсэн	
байдлаар хэрэглэхгүй байхыг 
анхаарна уу.



Брэндийн үндсэн зарчим Манай үндсэн үсгийн шрифт

Манай	компанийн	үндсэн	үсгийн	фонт	нь	
Пира Санс. Энэхүү фонт нь монгол, англи 
үсгээр	байх	бөгөөд	компанийн	бүх	
материалд ашиглагдана. Гэхдээ энэхүү 
фонт	нь	эх	бэлтгэх	компьютеруудад	байх	
ба	офисын	хэрэглээний	компьютеруудад	
нэмж суулган хэрэглэх боломжтой мөн 
системийн	үндсэн	шрифт	болох	калибриг	
ашиглаж болно.

Пира Санс фонтыг дараах байдлаар 
ашиглана:

Үндсэн гарчиг  
•	 Fira	Sans	Semibold

Дэд гарчиг  
•	 Fira	Sans	Light 
•	 Fira	Sans	Regular

Үндсэн бичвэр 
•	 Fira	Sans	Light 
•	 Fira	Sans	Regular

Үндсэн бичвэрийн дэд гарчиг 
•	 Fira	Sans	Bold

Үндсэн бичвэрийн онцлох хэсэг 
•	 Fira Sans Italic 
•	 Fira Sans Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890

aBcdeFghijkLMnopqRStuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя	1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
aбвгдеёжзийклмноөпрстуүфхцчшщъыьэюя 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvWxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

fira sans Light 

Calibri Light 

fira sans Regular/Italic

Calibri Regular

Calibri Italic

fira sans Bold/heavy

Calibri bold

fira sans Bold/heavy/italic



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 
(дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2-р бүлгээс 
харна уу).

Дагалдах өнгө

Дагалдах	өнгүүд	нь	тухайн	эх	
бэлтгэлд тэнцүүлэх, тодотгох, 
онцлох зэрэгт ашиглагдана.

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.

Брэндийн үндсэн зарчим Манай үндсэн өнгө болон дагалдах өнгө

Үндсэн өнгө
Оюу толгойн 

улбар шар өнгө

Pantone® 158
C: 0  M: 65  Y: 100  K: 0

R: 244  G: 121  B: 32

Pantone® 136
C: 0  M: 25  Y: 100  K: 0

R: 255  G: 194  B: 14

Pantone® 158
C: 0  M: 65  Y: 100  K: 0

R: 244  G: 121  B: 32

Pantone® 180
C: 15 M: 91  Y: 91  K: 0

R: 211  G: 63  B: 51

Pantone® 319
C: 45  M: 0  Y: 20 K: 0
R: 136 G: 209  B: 209

Pantone® 320
C: 85  M: 0  Y: 35  K: 0

R: 0  G: 179  B: 181

Pantone® 322
C: 85 M: 20  Y: 35  K: 25

R: 0 G: 123  B: 133

Pantone® Cool Gray 1
C: 0  M: 2  Y: 5  K: 14
R: 222  G: 217  B: 210

Pantone® Cool Gray 9
C: 4  M: 4  Y: 7  K: 60
R: 122 G: 122  B: 121

C: 0 M:0  Y:0  K: 100
R: 0  G: 0  B: 0

oyu	tolgoi 
yellow

oyu	tolgoi 
Red

oyu	tolgoi 
Light	turquoise

oyu	tolgoi 
Light	grey

oyu	tolgoi 
Orange

oyu	tolgoi 
Grey

oyu	tolgoi 
turquoise

oyu	tolgoi 
dark	turquoise

oyu	tolgoi
Dark Grey



Брэндийн загвар Байгуулалтын торыг хэрхэн ашиглах нь

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. Лого 
ашиглаж байгаа тохиолдолд тухайн 
нүүрийг найм хуваасны нэг дээр логог 
байрлуулж зураг, дүрс, бичвэрийг 
оруулна.

Тухайн эх бэлтгэлд оролцож байгаа 
материалаас хамаараад бүх 
хувилбарын төлөөлөл хэдийг 
харуулсан болно. Эхийг бэлтгэхдээ хэт 
алаг эрээн биш, корпорацийн төрхийг 
илэрхийлсэн байна.

0.25pt C-70%

210-297мм

0.5pt C-Orange



Брэндийн загвар Байгуулалтын торыг хэрхэн ашиглах нь

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. Лого 
ашиглаж байгаа тохиолдолд тухайн 
нүүрийг найм хуваасны нэг дээр логог 
байрлуулж зураг, дүрс, бичвэрийг 
оруулна.

Тухайн эх бэлтгэлд оролцож байгаа 
материалаас хамаараад бүх 
хувилбарын төлөөлөл хэдийг 
харуулсан болно. Эхийг бэлтгэхдээ хэт 
алаг эрээн биш, корпорацийн төрхийг 
илэрхийлсэн байна.

Ehendaest, occae rem repel 
molecup tatatium quate nienim 
quodicto temporrum nimaion 
conecabo. 
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maion et andus, simus sunt.

Ehendaest, occae rem repel 
molecup tatatium quate nienim 
quodicto temporrum nimaion 
conecabo. 

rum res dolentu 
rehent sus sitis
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dolore maion et andus, simus sunt.



Брэндийн загвар Түнш байгууллагын логог хэрхэн ашиглах нь

Оюу толгой байгууллагуудтай 
түншлэн аливаа хөтөлбөр, үйл 
ажиллагаа зохион байгуулах нь 
олонтаа байдаг. Тухай бүрт доорх 
заалтыг анхаарна уу.

Түншлэн үйл ажиллагаа зохион 
байгуулж буй байгууллага, 
байгууллагуудын лого материалын 
доод хэсэгт орно. Ингэхдээ 
материалын доод хэсэгт цагаан 
дэвсгэртэй хоосон зайг үүсгэх ба 
түүнд түншлэгч байгууллага болон 
байгууллагуудын логог оруулна.

Гадаад улсад болж буй компанийн 
үйл ажиллагаанд Монгол улсын 
төрийн далбааг хамт ашиглана.

Мөн түншлэгч байгууллагууд 
бидэнтэй хамтран аливаа хөтөлбөр, 
арга хэмжээг зохион байгуулахад 
манай логог ашиглаж болно. 

Ингэхдээ Оюу толгойн хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
хэлтэстэй холбогдож зохих 
зөвшөөрлийг авах шаардлагатай. CompanyX Company

XXXX

Company

X

CompanyX Company
XXXX

Company

X



Брэндийн загвар ашиглах дүрсийн загвар

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 ташуу зураасыг цөөн тохиолдолд 
маш бага хувиар ашиглаж болно.



Брэндийн жишээ Таних тэмдэг болон мэдээллийн самбар

үзэгдэх байдлыг нь тод байлгах 
үүднээс гадаад ба дотоод таних 
тэмдэг, зүг чиг заасан самбаруудын 
загварт үндсэн лого болон 
бичвэрийг цагаан дэвсгэр дээр 
түлхүү ашиглана. Боломжтой 
тохиолдолд гэрэл ойлгодог цагаан 
өнгийн материал ашиглаарай.

Дотоодод	хэрэглэгдэх	үйлдвэрийн	
үйл ажиллагааны самбарт лого 
бичвэр зэрэг нь цагаан өнгийн 
дэвсгэр дээр байна.

МАШИН	ЗАСВАРЫН	ГАЗАР
truck shop

ИЛ	УУРХАЙ
open pit

ЛАБОРАТОРИ
laboratory

Онцгой үед | emergency 9904 3333

Bor sit aborem 
veliquia nullestrum 
ulparupitam.

МАШИН	ЗАСВАРЫН	ГАЗАР
truck shop

ИЛ	УУРХАЙ
open pit

ЛАБОРАТОРИ
laboratory

Онцгой үед | emergency 9904 3333

Bor sit aborem 
veliquia nullestrum 
ulparupitam.



Брэндийн жишээ Бидний ашиглах зургийн харагдах байдал, зураг авахад анхаарах зүйлс

аливаа материалд зургийг 
агуулгатай нь уялдуулан сонгоно. 
Гэрэл зураг оруулах шаардлагагүй 
тохиолдолд манай брэндийн өнгө 
болон дүрсүүдийг* 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. Бидний 
өгүүлэх түүх дараах сэдвийн дагуу 
байдаг. үүнд:

•	  Өдөр тутмын ажил үүргээ 
биелүүлж буй уурхайн талбай 
болон офисийн ажилтнууд

•	  үйл явц
•	  Орон нутгийн иргэдийн аж 

амьдрал
•	  Бидний үйл ажиллагаанд 

хэрэглэдэг машин төхөөрөмж, 
техник технологи

•	  Байгаль орчин

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. 

Бид гэрэл зурагт хэд хэдэн зүйлийг хориглоно. 
- HDR зураг (Энэ нь онцгой тохиолдолд байх боломжтой, корпорайт ажилд тохирохгүй 
 жишээ нь байгалын зураг, эхэнд байрласан объектыг тодруулах зэрэг)
- агуулга болон зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй зургуудыг хориглоно.
   Аюулгүй ажиллагаа зөрчсөн, садар самуун, хорт зуршилтай холбоотой зургуудыг хэрэглэхгүй.



Улаанбаатар	хот	дахь	оффис

Улаанбаатар	-	14240,	
Сүхбаатар	дүүрэг,		Чингисийн	өргөн	
чөлөө	-	15,	“Моннис”	цамхаг
Компанийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой асуудлаар
Албаны утас: +(976) - (11) - 331880, 
дотуур утас: 3800, 3801
Факс: +(976) - (11) - 331890
Цахим шуудан: online@ot.mn

Ханбогд дахь салбар оффис

Монгол	улс,	Өмнөговь	аймаг	Ханбогд	
сум, Цаг уурын 1-5
Утас: +(976) - 01535 - 12188
+(976) - 01535 - 12194

Даланзадгад дахь төлөөлөгчийн 
газар

Монгол	улс,	Өмнөговь	аймаг,	
Даланзадгад сум, Цагаан булагийн 
8-р баг, Төлөөлөгчийн газар
Утас: +(976) - 7053-3961
Факс: +(976) - 7053-3963


