SmartUp
Logo manuál

Logotyp
Logotyp musí být ve veškeré naší komunikaci
jasně viditelný.
Logotyp nesmí být nikdy znovu překreslován
nebo dodatečně upravován. Vždy používejte
dodanou originální předlohu.
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Logotyp
Ochranná zóna
Ochranná zóna je neviditelná bariéra kolem
logotypu. Ochrannou zónu nesmí – s výjimkou
grafických bloků (viz dále) – narušit jakýkoliv jiný
element. Vždy dodržujte ochrannou zónu, jak je
zde zobrazena.

Ochranná zóna

Minimální velikost
Minimální velikost reprodukce logotypu je
10 mm na výšku v tisku a 80 obrazových bodů
na obrazovce. Tím je zajištěna čitelnost
i u menších velikostí.
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Minimální velikost

V tisku 10 mm / Na obrazovce 80 obrazových bodů

Logotyp
Preferované velikosti
U formátů typu „A“ by měl být logotyp
v těchto velikostech:

A1

A3

A4
A5

120 mm

60 mm

42 mm

30 mm

Logotyp
Umístění v inzerci
U veškeré komunikace značky preferujeme
umístění logotypu vpravo dole.

Umístění logotypu
Nadace O2

Sekundární umístění
Logotyp může být umístěn také
u horního okraje materiálu.

Další umístění
Toto umístění loga je možné
použít, pokud by tak lépe fungovalo s kompozicí fotografie nebo
s umístěním headlinu. Ve všech
případech logotyp umísťujeme
podle naznačené mřížky a do
této zóny.

Preferované umístění
Tam, kde je to možné,
umístěte logotyp k dolnímu
okraji materiálu.
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Logotyp
Příklady umístění v inzerci
Preferované umístění

Sekundární umístění

V inzerci používáme logotyp SmartUp
s grafickými bloky. Délka stran bloků je
rovna 1/10 kratší strany formátu inzerce.

Poměr velikosti logotypů
Při použití logotypů na inzerci je důležité zachovat poměry tak, aby měl logotyp Nadace O2
stejnou šířku jako logotyp SmartUp.
Logotyp Nadace O2 umísťujeme do pravého
horního rohu.

Logotyp
Poměr velikosti logotypů
Při použití logotypů na materiálech jako obálka,
hlavičkový papír apod. je důležité zachovat poměry
tak, aby se výška logotypu Nadace O2 rovnala polovici
výšky logotypu SmartUp. V případě umístění logotypů
vedle sebe musíme zachovat ochrannou zónu
logotypu SmartUp. Minimální velikost kombinace
logotypů je definována minimální velikostí logotypu
Nadace O2.

Umístění na hlavičkovém papíře

Minimální velikost
V tisku 12 mm. Na obrazovce 100 obrazových bodů.

Umístění na obálce
[Title]
[Date]
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Logotyp
Barevná reprodukce
Barevná reprodukce

Preferovaná barevnost logotypu je modrý
indigo čtverec. Logotyp může být také
vyobrazen v bílé na indigovém pozadí.
Logotyp je vždy bílý, pokud je na tmavém pozadí.
Na světlém pozadí by se však měl objevit
v indigově modré. Je třeba dát pozor na to,
aby byla zvolena správná barevnost logotypu proti
barvě pozadí. Podívejte se, prosím,
na vyobrazené příklady pro práci s kontrastem
a čitelností v případě světlého
a tmavého pozadí.

Černobílá reprodukce
Pouze v případech, kdy není možná barevná
reprodukce, lze použít černou místo indigové.
Na tmavém pozadí používáme logotyp v bílé barvě.
Černobílá reprodukce

Logotyp
Varianty loga
V ojedinělých případech, jako je např. design
tužky, je dovoleno z logotypu odstranit čtverec
a použít pouze nápis. Podkladový čtverec by měl
být nahrazen podkladovou indigo barvou.
V inverzní verzi má indigo barvu nápis SmartUp.

Logotyp
Čeho se vyvarovat
Logotyp není přípustné jakkoliv měnit.
Na ukázku uvádíme absolutně nepřípustné
modifikace logotypu.

Smart
Up.

