Grafický manuál logotypu

Preambule

Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek
a pravidel předepsaných tímto manuálem se uživatel vyhne nesprávnému, neautorizovanému a potenciálně nelegálnímu užití logotypu. Veškeré tiskové
podklady (návrhy, makety, nátisky), předlohy pro potřebu vnitřní i vnější reklamy, předlohy a podklady pro veškeré mediální užití (specifikace barev
a další podrobnosti) musí být v souladu s pravidly uvedenými v tomto manuálu. V případě, že není možnost z jakýchkoliv důvodů aplikovat logotyp dle
manuálu, je nutné řešení konzultovat s vedením firmy AQUA PROCON s.r.o.
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Tvarová konstrukce základní varianty logotypu
Při tvarové konstrukci logotypu vycházíme ze šíře základny slova „PROCON“, která je 100% a určuje základní vzdálenost x.
Ve slovech AQUA PROCON® je použitý font UbisoftText - Regular. Tento font je přiložen na CD.
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Barevná varianta logotypu
Důležitou součástí jednotného vizuálního stylu společnosti AQUA PROCON s.r.o. je dodržování platných barev
stanovených tímto manuálem. Základní barevnost je určena hodnotami Pantone. Hodnoty pro CMYK vycházejí
z převodu barev Pantone. Pro jiné, než uvedené, použití platí zásada, co nejvíce se přizpůsobit barevným
hodnotám Pantone.
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Definice v odstínech šedi a černé barvě/ Definice Logotypu
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LOGA

PANTONE

Varianta logotypu v odstínech šedi
Důležitou součástí jednotného vizuálního stylu společnosti AQUA PROCON s.r.o. je dodržování platných barev
stanovených tímto manuálem. Základní barevnost je určena hodnotami Pantone. Hodnoty pro CMYK vycházejí
z převodu barev Pantone. Pro jiné, než uvedené, použití platí zásada, co nejvíce se přizpůsobit barevným
hodnotám Pantone.

NAJDETE na CD

Varianta logotypu v černé barvě

LOGA

Omezené použití v případech, kdy technologie nedovolí barevnou variantu nebo variantu v odstínech šedi
jako např. firemní razítko.
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Jednobarevná definice / Definice Logotypu
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Jednobarevné logo
s barevným pozadím

NAJDETE na CD

LOGA

PÍSMA
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Jednobarevné logo
bez pozadí
(průhledné pozadí)

NAJDETE na CD

LOGA

Jednobarevná varianta logotypu
Barevné pozadí: Toto provedení logotypu musí být umístěno na takové podkladové ploše, která není více jak jednobarevná (nepoužívat
textury apod.). Musí být kontrastní. Doporučujeme používat jako podklad jednu z těchto vyobrazených základních barev. Lze používat
s rámečkem, či bez (rámeček zároveň vymezuje ochranný prostor).
Průhledné pozadí: Ve výjimečných případech lze použít jednobarevného provedení bez pozadí (např. kdy pozadí představuje fotografie).
Použití těchto log je nutno vždy konzultovat s vedením firmy AQUA PROCON s.r.o.
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PÍSMA
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Povolená varianta č.1
Povolená tvarová alternativa
(grafický prvek + název AQUA PROCON®)
Nejmenší povolená tvarová alternativa
(grafický prvek + název AQUA PROCON®)
pro ofsetový a digitální tisk
š: 20 mm x v: 5,3 mm

NAJDETE na CD

LOGA

Povolená varianta č.2
Povolená tvarová alternativa
(grafický prvek bez názvu AQUA PROCON®)
pro prezentační tiskoviny, reklamní předměty,
do prezentací a pod.

Použití této zjednodušené
varianty je nutné ve všech
případech konzultovat
s vedením společnosti
AQUA PROCON s.r.o.

Pravidla používání barevných
definicí u zjednodušené tvarové
varianty vyplývají ze základní
varianty logotypu.
(Barevná definice / Definice
Logotypu)

Nejmenší povolená tvarová alternativa
(pro ofsetový a digitální tisk)
≥ 5,3 mm
Nejmenší povolená tvarová alternativa
(pro použití technologie tisku
na reklamní a dárkové předměty)
≥ 4 mm
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Nepovolené zásahy do logotypu:
1
2
3
4
5
6

odstraňování jakékoliv povinné části
přemisťování prvků
přebarvování prvků (a to ani prohozením barevnosti mezi sebou)
deformace loga
deformace loga, zkosení
rotace loga, naklánění

názorný příklad správné transformace

Ochranný prostor / Definice Logotypu
POUŽITÍ
Povolená
varianta č.1
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x = šířka písmene „N“

DEFINICE LOGOTYPU

x = šířka písmene „N“

Konstrukce ochranného prostoru
základní varianty logotypu
Při konstrukci ochranného prostoru vycházíme ze základní šířky písmena „N“, která nám určuje základní vzdálenost x.
Tento ochranný prostor vymezuje místo, do kterého nesmí zasahovat žádný grafický prvek,
a určuje také základní rámeček pro vyjádření inverzní varianty logotypu.

Ochranný prostor / Definice Logotypu
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x = šířka písmene „N“

DEFINICE LOGOTYPU

x = šířka písmene „N“

Konstrukce ochranného prostoru
zjednodušené varianty logotypu
Při konstrukci ochranného prostoru vycházíme ze základní šířky písmena „N“, která nám určuje základní vzdálenost x.
Tento ochranný prostor vymezuje místo, do kterého nesmí zasahovat žádný grafický prvek,
a určuje také základní rámeček pro vyjádření inverzní varianty logotypu.
Použití této zjednodušené varianty je nutné ve všech případech konzultovat s vedením společnosti AQUA PROCON s.r.o.

Firemní písma / Písma
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Tahoma CE (Regular)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial CE (Regular)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial Narrow (Regular)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Tahoma CE (Bold)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial CE (Bold)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial Narrow (Bold)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Tahoma CE (Italic)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial CE (Italic)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial Narrow (Italic)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Tahoma CE (Bold Italic)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial CE (Bold Italic)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Arial Narrow (Bold Italic)
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
0123456789

Písmo pro externí
komunikaci
Tahoma CE

Písmo pro užití
v technické dokumentaci
Arial CE

Písmo pro užití
v technické dokumentaci
Arial Narrow

3D logotyp / Použití
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LOGA

NAJDETE na CD

LOGA

3D logotyp
Trojrozměrné vyjádření logotypu může být využito pro interaktivní počítačové aplikace, případně jako upoutávka.
V případě užití a reálné výroby 3D logotypu menších velikosti je možné použít zjednodušenou variantu logotypu
(bez textu „AQUA PROCON “).
Použití zjednodušené varianty je nutné ve všech případech konzultovat s vedením společnosti AQUA PROCON s.r.o.
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Příklad použití logotypu na propagačních předmětech
Umístění loga na propagačních předmětech podléhá schválení ze strany vedení firmy AQUA PROCON s.r.o. Před každou výrobou musí dodavatel
prvek vyvzorovat a predložit ke schvalení (obzvlástě u oděvů). Přednostně je používán základní barevný logotyp (sekundárně inverzní varianty či
zjednodušené varianty logotypu - čtverec) na jednobarevném pozadí. Pro decentní prezentaci firmy je možno použít varianty - stejná barva loga
na stejném pozadí, lesk na matu, vypískování loga apod.
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Šablona prezentací
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Dopisní papíry / Merkantilní tiskoviny
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PROJEKTOVÁ A IN EN RSKÁ SPOLENOST

Spolenost
Titul, jméno, píjmení
Ulice
PS

Msto

Stát

Zn. dopisu:
Datum:
Vyizuje:

1125/06/L
16.12.2006
Ing. Poláek

Vc:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vlastní text…

NAJDETE na CD

MERKANTILNÍ TISKOVINY

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého t. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

I: 46964371
DI: CZ46964371
KB Brno-venkov . ú.: 24301- 641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstíku vedeném
Krajsk m soudem v Brn, oddíl C, vlo ka 6597

Vzory dopisních papírů
Šablony dopisů s předem definovanými textovými prvky, jako např. adresa příjemce, vlastní text.
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Vizitka / Merkantilní tiskoviny
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Font: Myriad Pro - Light
6,5 b

ZÁKLADNÍ LOGO
30 x 8 mm

Font: Myriad Pro - Italic
7b

AQUA PROCON s.r.o.

31 mm
19 mm

Font: Myriad Pro - Semibold
9b

Palackého tř. 12
612 00 Brno
Česká Republika

Ing. Josef Šebek, MBA
ředitel společnosti

Tel: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
Mobil: +420 605 204 400
E-mail: josef.sebek@aquaprocon.cz

2 mm

Font: Myriad Pro - Light
7b
4,5 mm

Viztka

Font: Myriad Pro - Semibold
9b
Font: Myriad Pro - Light
7b
50 mm

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

www.aquaprocon.cz

90 mm

Font: Myriad Pro - Light
7b

Souhrnná pravidla použítí / Použití

Souhrnná pravidla používání logotypu
Pro aplikace logotypu jsou určeny originální předlohy, které je možné zkopírovat z tohoto CD.
Logotyp je připraven ve formátech ai, eps, pdf, cdr, png, wmf, svg a náhledy v jpg. 3D loga ve formátu psd, eps, pdf a náhledy v jpg.
Není dovoleno logotyp znovu překreslovat či konstruovat.
Při výrobě jinou technologií než tiskovou platí pravidlo, co nejvíce se přiblížit barvám Pantone. (např. u výšivek na textil)
Barvu pozadí pod logotypem je možné použít dle manuálu. Zde platí pravidlo: na světlých pozadích použít základní variantu, na tmavých
odstínech použít inverzní variantu.
Je zakázáno použít jiných barev nebo měnit jejich uspořádání.
V případě, že není možné aplikovat logotyp dle manuálu, je nutné konzultovat použití s vedením společnosti AQUA PROCON s.r.o.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
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AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno
Česká republika

www.aquaprocon.cz

