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Spatial relationship with QlikView logo
The Q-icon should always appear with the QlikView logo in a design but should be 
kept as separate design elements with enough clear space between them.

Example of spatial relationship  
with QlikView logo: Do not lock-up logo and icon:

The 2-D Q-Icon

The 2-dimensional Q-Icon can be used in print applications. 
Like the QlikView logo, it should appear in full color on a 
white background and should not be altered in any way.

The 3-D Q-Icon

The 3-dimensional Q-Icon can be used on the web, video and 
digital applications. Like the QlikView logo, it should appear 
on white and should not be altered in any way.

If there is only a one-color process available the Q-Icon  
can print in gray or white.
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ORSZÁGOK TÉNYEI

a rendező országok 

3/4-ének
a legsikeresebb éve volt

219,5cm
Tommy Burleson 

(U.S., kosárlabda) 

rendező ország

dupla érmek

Nemek HarCa

BrIT INVÁZIÓ

146cm
Chen Ruollin 

(China, műugrás) 

VITOrlÁZÁS
egyike azon

versenyeknek, 
ahol a férfiak és a nők 

egymás ellen
versenyeznek

(a díjlovaglás és a 
tollaslabda a másik kettő)

Nagy-Britannia az 
egyetlen ország, 
amelyik legalább  
1 aranyérmet minden 
olimpián nyert 2 1 3

A világjátékok tényei

 1936-ban a 13 éves 
amerikai Marjorie 

Gestring aranyérmet 
nyert műugrásban.  Még 
mindig ő a legfiatalabb 
női egyéni aranyérmes.

Kettős győzelmek!
A férfi úszók, Anthony Ervin 

és Gary Hall Jr. egy izgalmas 
csata végén együtt értek célbe 

az 50m-es gyorsúszásban, 
2000-ben a Sydney-i Olimpián.

Ugyanez történt 1984-ben a 
100m-es női gyorsúszásban, 

ahol Nancy Hogshead és 
Carrie Steinseifer szintén 

megosztott aranyat nyert.

qlikview.com

12 
sportoló

nyert érmeket
két különböző

ország 
színeiben

Minden idők legsikeresebb 
kosárlabdázója az 

Olimpiai Játékokon az 
amerikai hölgy,  
Teresa Edwards,  

aki 4 aranyérmet nyert  
1984 és 2000 között.

legalacsonyabb / legmagasabb sportoló

e-mail: info@qsspartner.hu  www.qsspartner.hu

QSS Partner Kft.
8000 Székesfehérvár, 

Seregélyesi út 113.


