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1	Úvod vysvětlení Žijeme regionem
a důvody potřeby vzniku logo manuálu
(viz brand manuál)
Grafický manuál je zásadní dokument pro správné používání grafického stylu,
který byl pro Žijeme regionem vytvořený. Grafický manuál určuje vizuální identitu
v ucelené, přehledné a jasně definované formě. Stanovuje, jak se má využívat
a aplikovat logo, barvy, písma a další grafické prvky tak, aby Žijeme regionem
bylo na první pohled vždy stejně a zřetelně identifikovatelné. Moderní grafický
manuál zajišťuje, že Žijeme regionem bude nezávisle na čase, místě či druhu média
rozpoznatelný a odlišitelný od jakéhokoliv jiného subjektu.

2	Pravidla užívání manuálu
Grafický manuál je soubor pravidel, která je nutné dodržovat při používání
loga, barevných kombinací, nadpisů apod., aby bylo Žijeme regionem jasně
identifikovatelné za všech okolností a na všech komunikačních kanálech.
Detailní pravidla používání dílčích prvků jsou popsána v jednotlivých
kapitolách tohoto dokumentu.
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Logo

3.1

příběh vzniku loga

Grafické provedení loga dává najevo svým
pestrobarevným spektrem šíři možností, které
Karlovarský kraj nabízí ať už jsou to památky, lázeňství,
příroda, kultura nebo sport. A přímo tak navazuje
na barevnou tonalitu jednotného vizuálního stylu
Karlovarského kraje – Živý kraj.
Hlavním grafickým motivem je obrys kraje, který je
vyplněný dynamickými tahy štětce, které symbolizují
jednotlivé oblasti využití. Životní energii zastupuje
stylizovaná linie srdečního tepu a symbol srdce.

obrys Karlovarského kraje
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symbol pulsu

symbol srdce

barevné spektrum
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3.2

logo a dodatkový text

Obrazové logo doplňuje dodatkový text „Žijeme
regionem“, vysázený písmem John Sans v řezech Bold
a Regular
Text je možné použít v požadovaných jazykových
mutacích (viz. kap. 3.10).
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3.3

logo, barevné provedení

Základním provedením loga je jeho barevná
pozitivní varianta. V této podobě se značka používá
na všech světlých barevných materiálech s tonalitou
barev nepřekračující určitou hranici (viz. kap. 3.11).

vertikální varianta

horizontální varianta
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3.4

logo s claimem

1

Logo je možné doplnit claimem: „Karlovarský kraj.
Patřím na Západ“. Ve slově „Západ“ se v rámci
projektu „Žijeme regionem“ používá „Z“ jakožto
znázornění sounáležitosti s regionem, např. „Jsem
hrdý, že patřím na Západ.“ Významově se snaží
obsáhnout sounáležitost typu národní hrdosti, např.
„Jsem hrdý, že jsem z Česka/jsem Čech.“
V širším záběru vizuálního stylu je možné claim
používat i samostaně, proto je vysázen základním
písmem vizuálního stylu – Katarine.
Poměry textu a značky jsou nastavené ve speciální
verzi loga s claimem. Nastavené proporce není
dovolené měnit. Šířka claimu je odvozena od šířky
horizontální verze loga vždy v poměru 1:1.

2

vertikální varianta

1.	Ochranná zóna
(viz. kap. 3.8)
2.	Claim
Katarine SemiBold Italic, 63% černá

horizontální varianta
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3.5

logo, černobílé provedení

Doplňkovým provedením značky je její černobílá pozitivní
varianta. V této podobě se značka používá na všech
světlých černobílých materiálech s tonalitou barvy
nepřekračující určitou hranici.
V případech, kdy z hlediska horší čitelnosti značky není
možné použití černobílé pozitivní varianty, použijeme
černobílou negativní variantu značky – na tmavších
černobílých materiálech (viz. kap. 3.11).
vertikální varianta

horizontální varianta
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3.6

zakázané varianty loga

Podoba loga je v tomto manuálu závazně
definována. Jiné varianty loga jsou nepřípustné.
Není možné měnit jeho danou barevnost, dále
je zakázáno jej jakkoliv tvarově upravovat
a deformovat a nebo vytvářet písmové varianty
loga, které nesouhlasí s předepsanými pravidly.

úpravy barev

změny proporcí obrazového loga
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regionem
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změny písma

změny proporcí claimu

aplikace na nepovolené podkladové ploše

úpravy barevného krytí barev
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3.7	rozměrová řada a minimální
velikost loga
Rozměrová řada loga představuje značku ve
velikostech, které se doporučují přednostně
používat při její aplikaci.
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minimální doporučená velikost – 60 %

80 %

Rozměrová řada vychází ze základní velikosti
značky (100 %), která je určena pro použití
v merkantilních tiskovinách formátu A4.
Minimální velikost (60 %) určuje mezní velikost
značky zaručující její bezchybnou reprodukci
v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné
kancelářské tiskárny. Používat značku v menších
velikostech je nevhodné, protože může být
zhoršena její čitelnost.

doporučená velikost na formáty A4 – 100 %

horizontální varianta

120 %

140 %
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1

3.8	ochranná zóna loga s dodatkovým
textem a obrazového loga
1.	Ochranná zóna loga
Vymezuje pomyslnou volnou obast kolem
obrazového loga a dodatkového textu. Hranice
ochranné zóny zároveň vymezuje minimální
vzdálenost od okraje listu, tabule, jiného
loga či textu, na které je značka aplikována.
Ochranná zóna je definována pomocí výšky
písmene „Ž“ od jeho spodního účaří po
středovou dotažnici.

základní vertikální varianta loga

2.	Ochranná zóna obrazového loga
Minimální doporučenou vzdálenost
obrazového loga od okrajů ikon sociálních
sítí, streamovacích kanálů apod. definuje
konstrukční kružnice na ukázce.
	Např. v případě profilové fotografie
na Facebooku je šířka (x) 148 obrazových
bodů (px).
základní horizontální varianta loga

2
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obrazové logo
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3.9	barvy loga
Barvy jsou jedním ze základních prostředků
tvorby jednotného vizuálního stylu a jsou
významným nástrojem vnější i vnitřní
komunikace.

CMYK: 0% 0% 0% 63%
RGB: 129 128 128
HTML: #818080
PANTONE Cool Gray 11 C

CMYK: 76% 25% 5% 0%
RGB: 28 153 204
HTML: #1c99cc
PANTONE 7461 C

CMYK: 36% 68% 0% 0%
RGB: 176 105 194
HTML: #b069c2
PANTONE 7442 C

CMYK: 10% 85% 5% 0%
RGB: 217 74 148
HTML: #d94a94
PANTONE 219 C

CMYK: 2% 90% 85% 0%
RGB: 232 64 56
HTML: #e84038
PANTONE red 032 C

CMYK: 0% 52% 100% 0%
RGB: 245 143 15
HTML: #f58f0f
PANTONE 152 C

CMYK: 5% 13% 100% 0%
RGB: 247 212 0
HTML: #f7d400
PANTONE 116 C

CMYK: 26% 0% 100% 0%
RGB: 201 214 15
HTML: #c9d60f
PANTONE 390 C

CMYK: 54% 0% 22% 0%
RGB: 102 209 209
HTML: #66d1d1
PANTONE 325 C

Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro
různé způsoby použití: přímé barvy PANTONE®
pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá
křída…), soutiskové barvy CMYK pro subtraktivní
zobrazování, RGB pro aditivní zobrazování
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3.10 jazykové mutace loga

We live

this region

We live

this region

angličtina

Wir leben

diese Region

Wir leben

diese Region

němčina

мыдляживем
региона
мы живем
для региона
ruština
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3.11 logo na klidném pozadí
Barevné i černobílé logo se na podkladových
plochách, jejichž tonalita nepřevyšuje 50 %
barev, používá bez omezení. Ostatní varianty
použití omezují pravidla zde zobrazená.
Platí pro vertikální i horizontál varianty loga
a ve všech jazykových mutacích.

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

3

Logo

3.12 logo na fotografii
Pokud podkladovou plochu tvoří barevná nebo
černobílá fotografie, je doporučeno použít
takovou variantu loga, aby bylo zaručena jeho
dobrá čitelnost.
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4.1

rozdělení písma

Základní písmo loga
je písmo John Sans a používá se pouze v textu
„Žijeme regionem“.
Základní písmo vizuálního stylu kampaně
„Žijeme regionem“ je písmo Katarine Std
(viz. kap. 4.3-4). Jde o moderní bezpatkové písmo,
které vyniká čitelností i v malých velikostech.
Charakteristický design je velmi vhodný pro
velikosti plakátů. V rámci rodiny Katarine je
možné využívat širokého spektra řezů. Písmo
Katarine je určeno pro grafické zpracování
tiskovin, tj. nikoli pro kancelářské aplikace.
https://www.suitcasetype.com/fonts/katarine
Doplňkové písmo pro kancelářské aplikace
je písmo Calibri ve vyznačených řezech
(viz. kap. 4.5). Jeho výraznou výhodou je jeho
snadná dostupnost. Proto je písmo Calibri
závazné pro všechny kancelářské aplikace typu
Word, Excel, Power Point. Využití najde především
ve vyplňování počítačových nebo předtištěných
šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře atd.).
Doplňkové písmo pro webové prezentace
je písmo Source Sans Pro ve vyznačených řezech
(viz. kap. 4.6). Je volně dostupné v knihovně
Google Fonts.
https://fonts.google.com/specimen/
Source+Sans+Pro
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Katarine Std Bold

4. Typografie

4. Typografie
4.2

obecné typografické pojmy

Verzálky jsou velká písmena.
Minusky jsou malá písmena.
Kapitálky jsou verzálky speciálně překreslené
na výšku minusek. Nejsou to tedy zmenšené
verzálky.
Základní typografickou jednotkou použitou
v tomto manuálu je typografický bod.

písmová osnova

Nadpis

akcentová linie
horní dotažnice
střední dotažnice

účaří (základní dotažnice)
spodní dotažnice

písmová rodina, řez (styl) písma
název písma

Katarine Std

velikost písma
83 bodů

verzálky, minusky a kapitálky
řez písma

Light
Lght Italic
Regular
Italic

VERZÁLKY
verzálky (velká písmena)

minusky
minusky (malá písmena)

SemiBold
SemiBold Italic
Bold

kapitálky
kapitálky nejsou malé verzálky

Bold Italic
Kapitálky
kapitálky s první verzálkou – zakázaná kombinace
Žijeme regionem
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4.3

základní titulkové písmo

Katarine Std je základním písmem jednotného
vizuálního stylu. Pro titulky se používá výhradně v řezu
Bold, pro podtitulky pak v řezu Bold nebo SemiBold.
Text se zarovnává vždy na levý praporek.
Také je nutno kontrolovat správné nastavení číslic.
Varianta, kdy nejsou výškově srovnány, není povolena.
Příklady špatného nastavení (výchozí styl číslic):
123456789
Příklady správného nastavení (proporcionální kapitálky):
123456789

Nadpis bude
na dva řádky
Bold

Podnadpis bude pod ním
SemiBold
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4.4

základní textové písmo

Pro sazbu textů je určeno písmo Katarine Std
ve všech uvedených stupních tučnosti. Řezy
Light a Regular slouží jako běžné textové písmo
a spolu s vyznačovacími řezy SemiBold a Bold tvoří
harmonickou sadu.
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Katarine Std Light

Katarine Std Light Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

Katarine Std Regular

Katarine Std Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

Katarine Std SemiBold

Katarine Std SemiBold Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

Katarine Std Bold

Katarine Std Bold Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}
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4.5

doplňkové písmo

Doplňkovým písmem je Calibri ve všech
zobrazených řezech. Nahrazuje použití
základního písma při vyplňování úředních
dokumentů v osobních počítačích (MS Office
apod.).
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Calibri Light

Calibri Light Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

Calibri Regular

Calibri Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

Calibri Bold

Calibri Bold Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

4

Typografie

4.6

písmo pro webové prezentace

Doporučeným písmem pro webové stránky je
písmo Source Sans Pro z knihovny Google Fonts
vhodné pro CSS / Android.

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

Source Sans Pro Light

Source Sans Pro Light Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥∂}

Source Sans Pro Regular

Source Sans Pro Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥∂}

Source Sans Pro Bold

Source Sans Pro Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥Σ∂}

AÁBCČDEÉĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUÚŮVWXYZŽ
aábcčdeéěfghiíjklmnopqrřsštťuúůvwxyzž
(123456789)
[\^_‘~¢£⁄¥ƒ§¤’“«‹›–†‡‚„”»…‰¿!”#$%&’*+,-./]
{ÆªŁØoeºæıłøoeßμ™Ð½±¼÷¦°¾®−ð×©Δ≠√≤≥∂}

Merkantilní
materiály

5

5 Merkantilní materiály
5.1

obecný dokument s logem

Obecný dokument s logem definuje základní
vizuální prvky.
1.	Logo
Výšková / šířková varinta s claimem

1

2.	Grafický prvek
Symbol srdce z loga v 10% černé na bílé,
nebo bílé na kontrastní barvě z loga
(viz. kap. 3.9)
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP) nebo (EU, MŠMT)
4.	Kontaktní údaje
Obecné kontaktní údaje

2
Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Závodní 278 | 360 18 Karlovy Vary | info@zijemeregionem.cz | www.zijemeregionem.cz

3

Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Závodní 278 | 360 18 Karlovy Vary | info@zijemeregionem.cz | www.zijemeregionem.cz

výška

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

4

šířka

5 Merkantilní materiály

0

10

20

190

210

10

5.2

dopisní papír A4 s předtištěnými údaji

1

1.	Logo
Šířková varinta s claimem, výška 25 mm
2.	Editovatelný text v elektronické šabloně
Calibri Light 11 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Kontaktní údaje
Katarine Regular a Bold 7 bodů, černá

2

58

Oslovení
Titul Jméno Příjmení
Funkce
Společnost
Ulice Čp.
PSČ Město

98

Vážený pane,
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita�on ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit invulputate velit esse moles�e consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Sed ut perspicia�s unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusan�um doloremque laudan�um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore verita�s et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ra�one voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur.

Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 50 % reálné velikosti.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercita�onem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex
ea commodi consequatur. Tem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil moles�ae
consequatur vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita dis�nc�o. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi
op�o cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus.
S pozdravem
Podpis

3
287
297

Žijeme regionem
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Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Závodní 278 | 360 18 Karlovy Vary | info@zijemeregionem.cz | www.zijemeregionem.cz

4

5 Merkantilní materiály
5.3

e-mail

Zpráva se vyplňuje doplňkovým písmem
Calibri o velikosti 11 bodů.
1.	Tělo zprávy
Calibri Regular 11 bodů, černá
2.	Podpis
Calibri Bold 11 bodů, černá

1

Nam istiate mporiam, secaborem vellacea cus ilibusc ipietum explit anis ea dolupti dolupta digni
officat officimus. Comnis nis doloratet pos Ectat ut liquatur mi, tecto berum reni rest, volorum
volorestius sim ent. Cusdam, sint, ipsaestis simin estruptate sendae re non excepratem haruptaes
etur rte pos commoluptas rent.

3.	Kontaktní údaje
Calibri Regular 10 bodů, černá
4.	Logo
Šířková varianta loga s claimem
Logo je zarovnané na šířku řádku řádku
s adresou

S pozdravem
2
3

4

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

Vážený pane,

Jméno Příjmení
Pozice
M: +420 123 456 789
E: jmeno.prijmeni@loremipsum.cz
Závodní 278 | 360 18 Karlovy Vary
www.zijemeregionem.cz

0

5 Merkantilní materiály

70

7

148

7
1

5.4

děkovná karta A6 s předtištěnými údaji
3

1.	Logo
Šířková varianta s claimem, výška 19 mm
2.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
3.	Prostor pro osobní vzkaz
Ručně psaný text

82

4.	Typografie
Katarine SemiBold Italic 12 bodů, 63% černá

2

4

Karlovarská agentura rozvoje podnikání

5

Závodní 278 | 360 18 Karlovy Vary | info@zijemeregionem.cz | www.zijemeregionem.cz

98

5.	Kontaktní údaje
Katarine Regular a Bold 6 bodů, černá

S úctou a přátelským pozdravem

105

přední strana

6.	Claim
Katarine SemiBold Italic 14 bodů, bílá

0

7.	Grafický prvek
Bílá na kontrastní barvě z loga (viz. kap. 3.8)

7

85

148

7

Matný natíraný křídový papír 300 g/m2
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 70 % reálné velikosti.

6
54

105

Žijeme regionem
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KarlovarskýKarlovarský
kraj. PatřímKarlovarský
kraj.
na Západ.
PatřímKarlovarský
kraj.
na Západ.
Patřím kraj.
na Západ.
Patřím na Západ.

zadní strana

7

další možné barevné varianty

5 Merkantilní materiály
5.5

pozvánka DL s předtištěnými údaji

1.	Logo
Šířková varianta s claimem, výška 21 mm

0 7

112

7

2.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)

1

4.	Předtištěné Kontaktní údaje
Katarine Regular a Bold 7 bodů, černá

32

Titulek lorem ipsum

44

KDY: 30. 7. 2020
KDE: název, adresa

61

Eos eatiiss itatasp eritat maximag niscid que et optas sanis et et
quuntempor atemod ut perfera ectatio torpore pudandae nissit
magnimi, sequiatibus.

2

5.	Claim
Katarine SemiBold Italic 19 bodů, bílá

Karlovarská agentura rozvoje podnikání
info@zijemeregionem.cz | www.zijemeregionem.cz

93

přední strana

0

7

116

7

Matný natíraný křídový papír 200 g/m2.

5
52

Karlovarský Karlovarský
kraj. Patřím Karlovarský
kraj.
na Západ.
Patřím Karlovarský
kraj.
na Západ.
Patřím kraj.
na Západ.
Patřím na Západ.

zadní strana

Manuál vizuálního stylu

4

100

6.	Grafický prvek
Bílá na kontrastní barvě z loga (viz. kap. 3.8)

Žijeme regionem

3

Žijeme regionem si Vás dovoluje pozvat

22

3.	Editovatelný text v elektronické šabloně
Titulek: Calibri Bold 22 bodů, černá
Datum a čas: Calibri Bold 12 bodů, černá
Text: Calibri Regular 9 bodů, 63% černá

Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 50 % reálné velikosti.

210

6

další možné barevné varianty

5 Merkantilní materiály
5.6

vizitka

0

Formát vizitky je 90 × 50 mm.

5

40

85

90

85

90

5
1

1.	Logo
Šířková varianta s claimem, 17 mm
2.	Typografie
Jméno: Katarine Bold 9 bodů, černá
Pozice: Katarine Light 7 bodů, černá
3.	Kontaktní údaje
Katarine Regular a Bold 7 bodů, černá

2

25

Pozice
36

T: +420 123 456 789
E: jmeno.prijmeni@loremipsum.cz
www.zijemeregionem.cz

4
45

4.	Claim
Katarine SemiBold Italic 10 bodů, 63% černá

50

přední strana

5.	Logo KARP
Výšková varinta, zkrácené
6.	Kontaktní údaje
Katarine Regular a Bold 7 bodů, černá

Jméno Příjmení

3

0

5

5

40

5

7.	Logo link
Loga (EU, MŠMT)

6
25

Matný natíraný křídový papír 300 g/m2
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 100 % reálné velikosti.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Závodní 278 | 360 18 Karlovy Vary
www.karp-kv.cz
7

45
50

zadní strana
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Manuál vizuálního stylu

5 Merkantilní materiály
5.7

poznámkový blok A4

1.	Grafický prvek
Symbol srdce z loga,
modrá CMYK: 76% 25% 5% 0%
2.	Hashtag #
Katarine Bold 52 bodů,
modrá CMYK: 76% 25% 5% 0%

0

15

195

15

210

0

15

195

210

15
3

1

3.	Logo
Šířková varinta s claimem, výška 25 mm

5.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
6.	Webová adresa
Katarine Bold 12 bodů, černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 35 % reálné velikosti.

2

282

#zijemeregionem

4.	Grafický prvek
Symbol srdce z loga v 10% černé

www.zijemeregionem.cz

297

titulní strana

Manuál vizuálního stylu

5
287

297

Žijeme regionem

4

vnitřní strana

5

5 Merkantilní materiály
5.8

post-it A6, A7

1.	Logo
Šířková varianta s claimem, výška 22 mm
2.	Webová adresa
Katarine Bold 10 bodů, černá

105

0 5
5
1

3.	Logo
Šířková varianta loga, výška 15 mm
4.	Webová adresa
Katarine Bold 8 bodů, černá

0 5

74

5
3

Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 60 % reálné velikosti.

www.zijemeregionem.cz

143
148

Manuál vizuálního stylu

www.zijemeregionem.cz

100
105

A6

Žijeme regionem

2

A7

4

5 Merkantilní materiály
0

5.9

80

290

307 319

495

520

prezentační desky A4

1.	Obrazové logo
Výška 20 mm

5

2.	Hashtag #
Katarine Bold 82 bodů,
modrá CMYK: 76% 25% 5% 0%
3.	Kontaktní údaje
Katarine Regular a Bold 10 bodů, černá
4.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)

1
140

5.	Logo
Výšková varinta, výška 50 mm
6.	Grafický prvek
Symbol srdce z loga,
modrá CMYK: 76% 25% 5% 0%

2
224

Rozložený formát desek je 520 × 380 mm
Matný natíraný křídový papír 300 g/m2

3
258
4

Náhled je v 35 % reálné velikosti.

Žijeme regionem
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#zijemeregionem

280

Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Závodní 278 | 360 18 Karlovy Vary | info@zijemeregionem.cz | www.zijemeregionem.cz

6

5 Merkantilní materiály

36

1.	Typografie
Katarine SemiBold 10 bodů

raj. Patřím
k
n
ký

ápad.
az

Dřevěné kulaté razítko – průměr textové desky
štočku 36 mm

Karlov
ars

5.10 turistické razítko

n

meregi
o
n
e
zije
m
w.
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ww

.cz

Karlov
ars

meregione
zije
m
w.

1

ápad.
az

ký

kraj. Patřím

ww

.cz

Barva inkoustu černá nebo modrá

Prezentace
powerpoint

6

6

Prezentace powerpoint
0

6.1

18

vzhled titulního snímku
18

1.	Logo
Šířková varianta loga s claimem, výška 66 mm
2.	Typografie
Nadpis: Calibri Bold 52 bodů, černá
Podnadpis: Calibri Light 33 bodů, černá

1

Prezentační slidy jsou ve velikosti A4.
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 50 % reálné velikosti.

120
2
147

210

Žijeme regionem
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Název prezentace
Podnadpis

279

297

6

Prezentace powerpoint
0

6.2

18

vzhled předělového snímku

1.	Grafický prvek
Symbol srdce z loga v bílé, přednastavené
v elektronické šabloně

18

1

2.	Typografie
Nadpis: Calibri Bold 52 bodů, bílá
Namíchání vlastní RGB barvy v MS PowerPoint:
Barva písma →další barvy → vlastní → zadejte složení
v pořadí červená, zelená, modrá (RGB).
Prezentační slidy jsou ve velikosti A4.
120

Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 50 % reálné velikosti.

2

210

Žijeme regionem
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Tady bude nadpis

279

297

6

Prezentace powerpoint
0

6.3

vzhled snímku

18

2

Zvýraznění textu – que omnienis vendundem eum
ullecta�us deliquame inctorae maxim qui cuptaqui
coneces� temperit, sequam, sunt illabore sam
autempos aut odit rae andis que occusciis dem
aliquiberum fugit exerrum.

4.	Grafy
Doporučuje se používat grafy přehledné,
bez 3D efektů a stínování

Nadpis

5.	Barvy
Je možné používat v celou paletu základních barev
(viz. kap. 3.9)

Equid quidenit que omnienis vendundem eum
ullecta�us deliquame inctorae maxim qui cuptaqui
coneces� temperit, sequam, sunt illabore sam
autempos aut odit rae andis que occusciis dem
aliquiberum fugit exerrum.

6.	Fotografie
Obrazové materiály se umisťují na zrcadlo sazby
18 mm od okrajů formátu

Prezentační slidy jsou ve velikosti A4.

297

Nadpis
Equid quidenit que omnienis vendundem eum
ullecta�us deliquame inctorae maxim qui cuptaqui
coneces� temperit, sequam, sunt illabore sam
autempos aut odit rae andis que occusciis dem
aliquiberum fugit exerrum.

3.	Logo
Šířková varianta loga, výška 12 mm

Namíchání vlastní RGB barvy v MS PowerPoint:
Barva písma →další barvy → vlastní → zadejte složení
v pořadí červená, zelená, modrá (RGB).

279

1

1.	Záhlaví
Grafika přednastavená v elektronické šabloně
2.	Typografie
Nadpis: Calibri Light 28 bodů, černá
Text: Calibri Light 12 bodů, pro zvýraznění textu
používáme řez Bold, černá
Zápatí: Calibri Light 17 bodů, černá

18

3
210

4

2010

2011

2012

Popisek volupta
eperum natia initate
veliquidi doluptatur.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Popisek volupta
eperum natia initate
veliquidi doluptatur.

5

Název prezentace

Zvýraznění textu – que omnienis vendundem eum
ullecta�us deliquame inctorae maxim qui cuptaqui
coneces� temperit, sequam, sunt illabore sam
autempos aut odit rae andis que occusciis dem
aliquiberum fugit exerrum.

Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 50 % reálné velikosti.
6

Název prezentace
Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

Propagační
předměty

7

7

Propagační předměty

7.1

taška na víno

#zijemeregionem

Matný natíraný křídový papír 300 g/m2

ploché ucho
rozměr 14×8×39 mm

přední strana

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

zadní strana

7

Propagační předměty

7.2	taška na víno černobílá
varianta

#zijemeregionem

Matný natíraný křídový papír 300 g/m2

ploché ucho
rozměr 14×8×39 mm

přední strana

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

zadní strana

7

Propagační předměty

7.3

dárková taška

#zijemeregionem

Matný natíraný křídový papír 300 g/m2

www.zijemeregionem.cz

ploché ucho
rozměr 26×14×36 mm

přední strana

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

zadní strana

7

Propagační předměty

7.4	dárková taška černobílá
varianta

#zijemeregionem

Matný natíraný křídový papír 300 g/m2

www.zijemeregionem.cz

ploché ucho
rozměr 26×14×36 mm

přední strana

Žijeme regionem
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zadní strana

7

Propagační předměty

7.5

psací potřeby
www.zijemeregionem.cz

Propiska
Laser/jednobarevný potisk

propiska

Sada barevných tužek
Jednobarevný potisk barvy (viz. kap. 3.9)
www.zijemeregionem.cz

www.zijemeregionem.cz

www.zijemeregionem.cz

5

Minimální výška log je 5 mm

www.zijemeregionem.cz

www.zijemeregionem.cz

www.zijemeregionem.cz

www.zijemeregionem.cz

www.zijemeregionem.cz
tužky
Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

7
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7.6

tričko pánské a dámské

Podkladová barva triček je vždy bílá
K potisku motivu je možné využít celou paletu
barev (viz. kap. 3.9)

barevné motivy
Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu
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PUNKERKA
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Design pro různé současné subkultury
(příklady)

k

Průměr odznaku je 44 mm

Karl

placky

k

7.7

ovars
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Karl

7

7

Propagační předměty

7.8

samolepky

Různé velikosti: A6, A7

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

7

Propagační předměty

7.9

hrnek

K potisku motivu je možné využít celou paletu
barev (viz. kap. 3.9)

#zijemeregionem

#zijemeregionem

#zijemeregionem

#zijemeregionem

barevné motivy

Karlovarský kraj. Patřím na Západ.

potisk spodní strany dna

#zijemeregionem

potisk hrnku
Žijeme regionem
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#zijemeregionem

#zijemeregionem
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7.10 polep aut

Žijeme regionem
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Škoda Rapid Spaceback

7

Propagační předměty

7.10 polep aut

Žijeme regionem
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Škoda Octavia

Propagační
tiskoviny

8

8

Propagační tiskoviny

8.1

principy tiskové inzerce

1.	Logo
Výšková / šířková varianta
Logo se doporučuje umisťovat vždy do levého
horního rohu

1

2.	Typografie
Nadpis (headline) nejdůležitější textová část
inzerátu, je vysázen písmem Katarine Bold
Podnadpis (subheadline) následuje
za nadpisem, je vysázen písmem Katarine
SemiBold
Text (body copy) přináší podrobné informace,
je vysázen písmem Katarine Regular

4

3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Obrazová část
Vizuály se umisťují do obrysů tahů štětce
Obrysy lze libovolně upravovat podle formátu
tiskoviny
5.	Web a kontakty na socální sítě
Ikony a typografie jsou vždy v šedé barvě
2

Tady bude
nadpis na dva řádky
Tady bude podnadpis na řádek
Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor
acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae
solum fugiates sunt torem fugit aut.

3

Žijeme regionem
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#zijemeregionem
www.zijemeregionem.cz

5
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Propagační tiskoviny

8.2

tisková inzerce A4 (na výšku)

0

12

198

210

12

1.	Logo
Výšková varianta, výška 50 mm

1

2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 66 bodů, černá
Podnadpis Katarine SemiBold 33 bodů, černá
Text Katarine Regular 14 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 16 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 50 % reálné velikosti.

175

2

227

247

3
285
297

Žijeme regionem
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Tady bude
nadpis na dva řádky
Tady bude podnadpis na řádek
Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor
acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae
solum fugiates sunt torem fugit aut.

#zijemeregionem
www.zijemeregionem.cz

4
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8.3	tisková inzerce černobílá A4
(na výšku)
Černobílá inzerce zachovává všechny principy
uvedené v ukázkách barevné inzerce s tím,
že jsou převedeny do černobílé podoby.

Tady bude
nadpis na dva řádky
Tady bude podnadpis na řádek
Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor
acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae
solum fugiates sunt torem fugit aut.

#zijemeregionem
www.zijemeregionem.cz

Žijeme regionem
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8.4

tisková inzerce A5 (na šířku)

1.	Logo
Šířková varianta, výška 25 mm
2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 36 bodů, černá
Podnadpis Katarine SemiBold 18 bodů, černá
Text Katarine Regular 10 bodů, černá

0

10

200

10
1

3.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 14 bodů, 63% černá
4.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 75 % reálné velikosti.

48

2

Tady bude nadpis
na dva řádky

78

Tady bude podnadpis na řádek

90

Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor
acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae
solum fugiates sunt torem fugit aut.

108
3
118

4
138
148

Žijeme regionem
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#zijemeregionem

www.zijemeregionem.cz

210

8
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8.5	tisková inzerce černobílá A5
(na šířku)
Černobílá inzerce zachovává všechny principy
uvedené v ukázkách barevné inzerce s tím,
že jsou převedeny do černobílé podoby.

Tady bude nadpis
na dva řádky
Tady bude podnadpis na řádek
Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor
acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae
solum fugiates sunt torem fugit aut.

#zijemeregionem

Žijeme regionem
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www.zijemeregionem.cz

8

Propagační tiskoviny

8.6	tisková inzerce textová A6
(na šířku)
1.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 30 bodů, černá
Text Katarine Regular 10 bodů, černá

0

2.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)

7

3.	Logo
Výšková varianta, výška 40 mm
4.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 11 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 100 % reálné velikosti.

1

7

Tady bude nadpis
na více řádků
antiuntiae si vid
adigenem

3

Popisek dion peri cum eum quiae
aeribus apieniet aliqui totatiat fugitatempe invellatem
ntis sa dolorum a volupta vid quis consequunt volorerum
exerferistio offictotas ulparum eturere eici delique int etur
con reiur re verovidunt excearuptam de adis ium nus

2
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#zijemeregionem
www.zijemeregionem.cz
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8.7

plakát A3

0

18

279

297

18

1.	Logo
Výšková varianta, výška 70 mm

1

2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 93 bodů, černá
Podnadpis Katarine SemiBold 46 bodů, černá
Text Katarine Regular 20 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 22 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 36 % reálné velikosti.

247

2

320

350

3
402
420
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Tady bude
nadpis na dva řádky
Tady bude podnadpis na řádek
Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor
acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae
solum fugiates sunt torem fugit aut.

#zijemeregionem
www.zijemeregionem.cz
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0

8.8

12

136

148

leták A5

1.	Logo
Výšková varianta, výška 30 mm

12
1

2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 36 bodů, černá
Podnadpis Katarine SemiBold 18 bodů, černá
Text Katarine Regular 10 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 11 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 75 % reálné velikosti.

124

2

3

Žijeme regionem
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Tady bude
nadpis na dva řádky

155

Tady bude podnadpis na řádek

166

Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia
cor acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa
quae solum fugiates sunt torem fugit aut.

198

210

#zijemeregionem
www.zijemeregionem.cz
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0

8.9

leták DL

1.	Logo
Výšková varianta, výška 30 mm

7

92

99

7

1

2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 28 bodů, černá
Podnadpis Katarine SemiBold 14 bodů, černá
Text Katarine Regular 9 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 11 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 75 % reálné velikosti.

124

2

Tady bude
nadpis na dva řádky

148

Tady bude podnadpis na řádek

158

Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor acepere
pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae solum fugiates sunt
torem fugit aut Andis dolo temperatem harum rem doluptur modi
torios doluptur rerupta quodige ntorepel moditia ecaborestis.

180
188
3

203
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#zijemeregionem
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8.10 billboard
1.	Logo
Šířková varianta, výška 60 mm
0

2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 90 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Web
Katarine Bold 48 bodů, 63% černá

20

1

Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 35 % reálné velikosti.

105

2

Měřítko 1:10

3

www.zijemeregionem.cz
240
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Tady bude nadpis
na dva řádky

178

4

Žijeme regionem

20

510

8
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0

8.11 CLV
1.	Logo
Výšková varianta, výška 70 mm

40

550

590

40
1

2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 180 bodů, černá
Podnadpis Katarine SemiBold 90 bodů, černá
Text Katarine Regular 40 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 47 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 18 % reálné velikosti.
Měřítko 1:2
505

2

655

Tady bude podnadpis na řádek

707

Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor
acepere pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae
solum fugiates sunt torem fugit aut.

3
835
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Tady bude
nadpis na dva řádky

875

#zijemeregionem
www.zijemeregionem.cz
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0

8.12 Rollup

30

395 425

30

1.	Logo
Výšková varianta, výška 144 mm

1

2.	Typografie
Nadpis Katarine Bold 128 bodů, černá
Podnadpis Katarine SemiBold 64 bodů, černá
Text Katarine Regular 40 bodů, černá
3.	Logo link
Loga (EU, MŠMT, KARP)
4.	Web a kontakty na socální sítě
Katarine Bold 55 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v mm.
Náhled je v 15 % reálné velikosti.
Měřítko 1:2
580

2

690

Tady bude
nadpis na dva řádky
Tady bude podnadpis na řádek
Solorectecum faccullore ni dolore volut debis ut plia cor acepere
pudanda dolorest sum aut ipienimus nulpa quae solum fugiates
sunt torem fugit aut Andis dolo temperatem harum.

864
3
950

Žijeme regionem
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1000

4

#zijemeregionem
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Externí komunikace

9

9

Externí komunikace

9.1

piktogramy

Zobrazené piktogramy ilustrují jednotlivé
oblasti zaměření kampaně „Žijeme regionem“.
Každý piktogram (oblast) má nastavenou
vlastní berevnost vycházející ze základních
barev loga (viz. kap. 3.9).
Jejich použití je vhodné pro komunikaci
na sociálních sítích jako jsou příspěvky
na Facebooku a Instagramu, nebo v infografice.

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

9

Externí komunikace
15

9.2

On-line bannery (GAds)

1

15

1.	Okraje bannerů
15 obrazových bodů (px)
Typografie bannerů
Nadpis Katarine Bold minimalně 20 bodů, černá
Text Katarine bold minimalně 13 bodů, 63% černá
Uvedené rozměry jsou v px.
Náhled je v 50 % reálné velikosti.

Tady bude nadpis
na dva řádky

Tady bude nadpis
na dva řádky

#zijemeregionem

mobilní banner 300 × 320 px

#zijemeregionem

čtverec 300 × 300 px

Tady bude
text na dva
až tři řádky

#zijemeregionem

Tady bude nadpis
na dva řádky

vislý banner
120 × 600 px

#zijemeregionem
obdelník 480 × 300 px

ukázka slidu s povinným logo linkem –
platí pro všechny formáty

Tady bude nadpis
na dva řádky
#zijemeregionem
Žijeme regionem
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vodorovný banner 970 × 170 px

9
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9.3

Podoba loga pro socials

x

Ochranná zóna obrazového loga
Minimální doporučenou vzdálenost obrazového
loga od okrajů ikon sociálních sítí, streamovacích
kanálů apod. definuje konstrukční kružnice na
ukázce.
Např. v případě profilové fotografie na Facebooku
je šířka (x) 148 obrazových bodů (px).

obrazové logo

náhled výřezu Facebookové stránky

Žijeme regionem
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9.4

Příspěvky na Facebooku

1. Obrazové logo

1

3

2. Obdélníkový příspěvek
3. Podoba hlavního banneru

2

náhled domovské stránky Facebooku

Žijeme regionem
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čtvercový příspěvek

9
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9.5

Příspěvky na Instagram

čtvercový příspěvek

Žijeme regionem

Manuál vizuálního stylu

příspěvek do stories

#zijemeregionem

www.zijemeregionem.cz

