grafický manuál
značka | barvy | písmo

| grafický mauál | rozměry značky |

Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno.
Výška grafické části se udává v plošných jednotkách a používá se k určení rozměrů ochranné zóny.
Vlastní značka je 8 jednotek široká a 6 jednotek vysoká.
Minimální ochranná zóna je 10 jednotek široká a 8
jednotek vysoká. V praxi vždy upřednostňujeme větší
než minimální rozměry ochranné zóny.
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8x

ochranná zóna

10 x

Jiné rozměry větší nebo menší než 100 % jsou možné v poměrech výše určených manuálem!
Minimální velikost je 10%.

značka 35 %
21 mm široká

(např. vizitka, karta s blahopřáním, poděkováním apod.)

značka 50 %
30 mm široká

(např. dopis, obálka, desky formát A4)

značka 75 %
45 mm široká

(např. desky formát A4)

značka 100 %
80 mm široká

(např. pozvánka, časopis A3, desky formát B4)
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| grafický mauál | název a značka |

Značka se používá výhradně s nápisem Pams.
Jiná varianta není přípustná!
Nápis Pams je součástí značky a nikdy nesmí být použitý jinak než určuje značka!
Nikdy nápis neumisťujeme nad grafickou část značky!
Jakékoliv jiné natočení textu ke grafické značce je nepřípustné!
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| grafický mauál | barevnost |

Značka Pams ve specifické kombinaci barev azurové a černé je základním prvkem vizuální identity
společnosti.
Značka se skládá z nápisu Pams, který je tvořen ze 100% černého textu Pams a stylizovaného hrotu jehly
v trojúhelníkovíkovitém zaobleném rámu, jež svým okrajem přesahuje zhruba o třetinu vlastní délky,
který je 75% azurové barvy. V případě gradientní varianty jsou na znaku bílé odlesky ve spektru od 75%
azurové směrem k bílé.

Použití

barevný systém

Cyan C (azurová) 75%

Black K (černá)

Tisk

pantone
C-M-Y-K

Process Cyan
75-0-0-0

Process Black K
0-0-0-100

Web

R-G-B / 0-255
R-G-B / HTML

0-174-239
#00AEEF

0-0-0
#000000

Fólie

RAL
Oracal

5012
056

9005
070
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| grafický mauál | značka a pozadí |

Při použití barevného provedení značky na jakémkoliv pozadí použijte základní provedení značky
na bílém poli. Velikost bílého pole v tomto případě odpovídá velikosti ochranného pole. V případě
černobílého sítotisku na pozadí s hustotou barvy 40% nebo nižší použijte černou variantu značky na
bílém poli. Je možné použít také variantu bílou. Platí jednoduché pravidlo, že značka nesmí splynout
s pozadím!
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| grafický mauál | značka na pozadí |

Umístění značky na fotografické pozadí

1

čtyři barvy (CMYK):
barevná značka na bílém, popřípadě negativní značka na černém poli

2

méně než čtyři barvy (CMYK) a vzorované pozadí:
černá nebo šedá značka na bílém poli

3

méně než čtyři barvy (CMYK) a tmavé hladké pozadí:
bílá nebo černá značka podle procenta světlosti pozadí - viz str. 5

4

méně než čtyři barvy (CMYK) a světlé hladké pozadí:
černá značka na bílém poli

Umístění značky na barevném nebo černobílém pozadí

5

čtyři barvy (CMYK):
barevná značka na bílém poli

6

jedna tmavá barva:
bílá inverzní značka nebo inverzní CMYK

7

černá + 1 barva:
černá značka na bílém poli nebo bez ochraného pole dle světlosti pozadí
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| grafický mauál | nesprávné použití značky |

Barvy jsou důležitou součástí vizuální identity společnosti. Jejich správnému používání proto věnujeme velkou pozornost.
Pro použití značky v kombinaci s barvou platí tři základní pravidla:

1)

V případě, že můžete využít všechny firemní barvy: použijte barevnou značku na bílém pozadí.

2)

V případě, že nemůžete využít všechny barvy a pokud jedna z barev je černá: použijte černou značku nebo bílou značku.

3)

V případě, že můžete využít pouze jednu barvu (nikoli černou): použijte bílou značku na tmavém pozadí v ochranném poli.

Další podrobnosti najdete v kapitole „Značka a pozadí“.
Neméně důležité je pravidlo, že tvar (poměry) značky nemůžeme v žádném případě měnit.
Pravidlo č. 4 tedy zní: používejte pouze značku v originální (digitální) podobě.

nesprávné použití: použijte bílé pole, na které umístěte
barevnou značku

nesprávné použití: značka musí být umístěna
v ochranném poli

nesprávné použití: nepoužívejte barevnou značku,
ale bílou značku bez pozadí nebo inverzní CMYK s bílým
nápisem.

nesprávné použití: zcela nepřípustné znehodnocení značky,
které neodpovídá originálnímu zobrazení tvaru značky

nesprávné použití: nepoužívejte značku bez ochranného
pole s jinou barvou než bílou, použijte bílé pole, na které
umístěte barevnou značku

nesprávné použití: zcela nepřípustné znehodnocení
značky, které neodpovídá originálnímu barevnému schématu značky

7

| grafický mauál | typografie |

Základním písmem společnosti je font Myriad Pro, který používáme ve všech
textech a publikacích.
Není povoleno jakékoliv stínování!
Pro kancelářské využití je přípustný druh písma Myriad Web, Myriad nebo Arial
(náhrada za písmo Myriad Pro používaná v šablonách a formulářích)

Myriad Pro Regular			
11p
abďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

Arial Regular				
11p
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

Myriad Pro Italic				
11p
abďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

Arial Italic				
11p
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

Myriad Pro Bold 			
11p
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

Arial Bold				
11p
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

Myriad Pro Bold Italic			
11p
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

Arial Bold Italic			
11p
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
abčďéěfghijklmnopqřšťúůvwxýž
0123456789!?,“&%()*

8

| grafický mauál | příklady užití Corporate identity |

Příklady užití loga a jeho prvků při tvorbě Corporate identyty společnosti Pams.

Ut velit wisl dolumsan ute feu feugiatum ipsuscidui essequisl iriureet in el inisi ex endiametue molore feugue mod te tie.

Dopisní papír

Ing. Jan Novák
jednatel
Pams
Jehlová 603
110 00 Praha 1
e-mail: jan.novak@pams.cz
tel.: +420 603 603 603
http\\:pams.cz

Vizitka
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| grafický mauál | vysvětlivky |

Značka = grafické znázornění, ochranná známka registrovaná u úřadu průmyslového vlastnictví.
(obecně se používá i pojmenování „logo“)
Autorské právo = je právo na ochranu osobního, kulturního a duševního vlastnictví. Jde o
ochranu uměleckých děl hudebních, literárních a výtvarných dle mezinárodního práva, které
je respektováno ve většině vyspělých zemí. Chrání autora před zneužitím jeho díla. Autorské
právo nepřechází na společnost či osobou při koupi uměleckého díla a je přenosné pouze jako
dědictví. Bez souhlasu autora nelze do díla zasahovat a měnit jeho podstatu nebo ji použít v jiných
souvislostech.
Zneužití je trestné!

Autor logotypu: © Ondřej Beneš
Grafický manuál zpracoval: Stefan Todorov Canov
Miton CZ s.r.o.
Jiráskova 9
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
tel.: +420 483 367 800
fax: +420 483 367 899
e-mail: info@miton.cz
http://www.miton.cz

