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Logomanuál definuje správnou manipulaci a koordinaci se značkou. Je to spis pravidel
o tom, jak správně používat logo. V logomanuálu se přesně určuje, jak s logem zacházet
a jak nezacházet.

LOGO UDÁLOSTI

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA
Ochranná zóna je stanovení minimální velikosti plochy v bezprostřední blízkosti logotypu,
do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky. Respektování tohoto prostoru
zaručuje dobrou čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.
Ochranná zóna loga je definována dle velikosti piktogramu

DOPORUČENÁ APLIKACE LOGA
Nejmenší velikost loga je 2,5 x 1 cm.
Použití loga v menších rozměrech by způsobovalo
nečitelnost.

1 cm
2,5 cm

Maximální velikost není omezena.

BAREVNOST
Definice barevnosti logotypu slouží k co nejvěrnější barevné aplikaci logotypu v praxi.
Převodní tabulka definuje různé způsoby použití: soutiskové barvy CMYK, RGB (Hex)
pro digitální zobrazování.

#E20E18
RGB 226, 14, 24
CMYK 0% 99% 97% 0%

#95C122
RGB 149, 193, 34
CMYK 50% 0% 99% 0%

#3EAB37
RGB 62, 171, 55
CMYK 74% 0% 99% 0%

#FAB334
RGB 250, 179, 52
CMYK 0% 34% 85% 0%

#E94F1D
RGB 233, 79, 29
CMYK 0% 80% 94% 0%

#1B9DD9
RGB 27, 157, 217
CMYK 75% 21% 0% 0%

#83378D
RGB 131, 55, 141
CMYK 60% 89% 0% 0%

#E50C7E
RGB 229, 12, 126
CMYK 1% 97% 4% 0%

#302D7E
RGB 48, 45, 126
CMYK 99% 96% 9% 1%

#727070
RGB 114, 112, 112
CMYK 53% 43% 43% 28%

UŽITÍ LOGOTYPU
Základní pozitivní plnobarevná varianta loga se používá pro všechny aplikace na bílém,
světlém nebo černém pozadí. Tato verze je preferovanou a taky nejpoužívanější variantou
loga pro veškeré firemní materiály a komunikaci. Používá se všude tam, kde to technologie
a barevnost umožňují.
Pro použití loga na barevných a složitých podkladech se musí pod logo vložit bílý, černý
nebo světle šedý rámeček. U šedého rámečku musí být vždy barva světlejší než logotyp
tak, aby se dodržela čitelnost loga.
Barevné rámečky nepoužíváme nikdy v barvách samostatných kruhů, znamenalo by to
úplné zaniknutí jednoho z nich (viz. ukázka s modrým rámečkem).
Logo nikdy nepřevádíme do negativu nebo do jedné barvy. Vždy se musí zachovat barevné
kruhy a šedé písmo.

správná varianta

možná varianta (černý rámeček)

možná varianta (bílý rámeček)

možná varianta (světlé šedý rámeček)

zakázaná varianta

zakázaná varianta

zakázaná varianta

zakázaná varianta

VYUŽITÍ SAMOSTATNÉHO PIKTOGRAMU
Barevnostní podmínky pro využití piktogramu jsou stejné jako při využití kompletního
loga. Jediný rozdíl je v tom, že se piktogram můžete použít i na tmavě šedé pozadí.
Z kompletního piktogramu je možné vytáhnout jednotlivá barevná kolečka a s těmi
pracovat například v letáku, prezentaci, téměř kdekoliv. Udělají hezký design, který
symbolizuje událost Colors of finance.
Pozor, samostatný piktogram neznázorňuje celé logo!

možné varianty využití piktogramu
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