
LOGO MANUAL
používaní korporátní identity
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LOGO & IDENTITA

Korporátní identita společnosti eVisions je založena 
na logu, které reflektuje dynamiku, modernost, vizi do 
budoucnosti a propojení elementu oka se jménem Vidim. 
Oko je základním prvkem loga, zároveň jeho forma skrývá 
i kapitálku V tak, aby název společnosti eVisions byl hned 
čitelný a rozpoznatelný.

Dalším důležitým znakem jsou tři zmenšující se tečky, 
které vyjadřují vizi do budoucna ale i přenos signálu a pří-
tomnost online technologií, tedy prostor působení společ-
nosti. Současně mohou vyjadřovat i samotné vidění, které 
vychází z elementu oka.

Barevná kombinace a úprava v sobě skrývají energii, sílu a 
prosperitu, ale zároveň i modernost a eleganci. 

Všechny ostatní variace a elementy celé identity se odvíjejí 
právě od tohoto základního pilíře, kterým je oko.
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LOGO - BEZPEČNÁ ZÓNA

Bezpečná zóna loga je založena na vzdálenosti malého 
písmene x, které označuje minimální prostor kolem loga, 
kde se žádné jiné elementy, pokud nejsou součástí, loga 
nesmějí nacházet. Velikost písmene x a tím i jeho para-
metry jsou přímo úměrné velikosti loga. Tato zóna zajistí 
samotnému logu, aby nebylo v rozporu s jinými důležitými 
nebo sekundárními znaky identity nebo jiných elementů, 
které by bránily vyniknout logu. 

Na vodorovné ose je to 2x na levé a pravé straně a na 
vertikální ose 1x nad a pod logem. Toto jsou minimální 
hodnoty, které mohou ale nemusí být větší. 

Tyto hodnoty platí i pro umístění loga na stránce a jeho 
minimální odsazení od okraje stránky. Tyto hodnoty nemo-
hou být menší než jsou uvedeny minimální údaje.
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CLAIM & SLOGAN

Claim a slogan se používají spolu s logem v závislosti pre-
ferenci a použití loga. Vždy se používá pouze jeden druh 
textu, který je přiřazen k logu. 

Claim nebo slogan se mohou používat i samostatně nebo 
jako sekundární a terciální znaky korporátní identity. 

Vždy musí být zachována dostatečná velikost, aby text 
byl čitelný. Podrobněji viz. minimální velikost a rozměry.

claim

slogan
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LOGO & PRIMÁRNÍ VERZE

Primární verze loga je založena na atributech, které byly 
popsány v odstavci o logu a k němu je přiřazen slogan 
nebo claim, který vystihuje zaměření společnosti.

Primární verze loga má horizontální dominanci a používá 
se všude tam, kde je to možné a kde to dovoluje formát. 
Pokud není dost místa nebo má  podklad takové rozmě-
ry, které vylučují správné použití primárního loga, tak se 
může použít sekundární logo, které má vertikální charak-
ter a proto se hodí více na formáty, které takový scénář 
naznačují.
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SEKUNDÁRNÍ LOGA

Sekundární varianty loga jsou použitelné v různých situ-
acích, např., když by logo primárně nebylo vhodné použít 
kvůli formátu podkladu.

Všechny sekundární verze jsou založeny na textu
eVisions , kde písmeno V není nahrazeno elementem oka 
a při každé z nich se dá použít slogan i claim.

První verze má horizontální charakter, ale tím, že element 
oka je použit před textem, tak rozměrově je tato verze 
ještě delší než primární logo.

V druhé verzi zcela chybí element oka a tím pádem je 
samotné logo kratší. Využití této verze je ale omezené, 
protože oko je a má být součástí identity a tím pádem 
pokud se na stránce nenachází oko v nějaké formě, tato 
verze loga se nesmí použít.

Další verze mají vertikální charakter, kde element oka je 
posazený nad text, čímž vzniká opticky stejná vertikální i 
horizontální délka. 
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TERCIÁLNÍ A JINÉ

Terciální logo nebo jeho elementy se používají jako doplň-
kové, oživující verze, resp. jako doprovodné ve spojitosti s 
primárním logem. Na materiálech by se neměly vyskyto-
vat samotné. 

Formou vycházejí z elementů, které se hlavně používají 
v primárním logu s tím, že hravou formou využívají tyto 
elementy a vyžadují o něco větší snahu o dekódování 
odkazu. 

V rámci celé identity však působí živě a svěže s možností 
dynamicky posouvat význam loga do nové roviny. 3 tečky 
z primárního loga se proto používají místo slova -see-, 
které je součástí claimu. Tímto se dosáhne synergie mezi 
předchozími verzemi loga a odkaz se dekóduje na zákla-
dě těchto indicií.



8 

MINIMÁLNÍ VELIKOSTI

Minimální velikost označuje rozměr loga a tím i nejmenší 
velikost, v níž se logo má používat. Pod tento rozměr by 
logo nemělo být škálované a zmenšené, protože by se 
mohly vytratit a splývat jeho elementy. 

Rozměry jsou oddělené pro tisk a pro webové použití. Při-
rozeně při použití sloganu a claimu je minimální velikost o 
něco větší kvůli čitelnosti textu. 

Rozměry pro tisk jsou uvedeny v milimetrech, pro web v 
pixelech.

bez claimu a sloganu

tisk

web

30 mm

120 px

36 mm

190 px

43 mm

29.5 mm

14.37 mm

57 px

17.3 mm

92 px

21.5 mm

28.9 mm

s claimem a sloganem
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MINIMÁLNÍ VELIKOSTI

Pokračovaní se str. 8.

225 px133 px

154 px107 px

114 px65 px

153 px106 px

web

bez claimu a sloganu s claimem a sloganem
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BAREVNÁ ŠKÁLA

Barevná škála korporátní identity eVisions je založena na 
oranžové a šedé barvě. Oranžová barva je plná energie, 
síly a temperamentu, šedá jí sekunduje elegancí. 

Korporátní barvy mají přiřazeny hodnoty, které jsou 
zvlášť pro tisk (CMYK) a webové použití (RGB). 

Element oka je složen ze tří různých základních odstínů 
oranžové barvy, ve 3D verzi jsou použity přechody mezi 
těmito oranžovými barvami. 

Šedá barva má 2 odstíny, tmavší a světlejší, nejsou odvo-
zeny pouze od černé barvy, ale jsou míchané z více barev, 
aby se dosáhlo teplejšího odstínu.

webtisk

tmavě šedá

C 0 M 0 Y 5 K 60

tmavě oranžová

C 0 M 65 Y 100 K 0

tmavě oranžová

R 211 G 113 B 28

tmavě šedá

R 134 G 133 B 130

světle šedá

C 0 M 0 Y 5 K 40

oranžová

C 0 M 50 Y 100 K 0

oranžová

R 220 G 145 B 27

světle oranžová

C 0 M 37 Y 88 K 0

světle oranžová

R 230 G 172 B 59

světle šedá

R 177 G 176 B 171
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2D VARIANTA

2D varianta používá jen základní barvy identity, nemá stí-
nování, lesk ani jiné efekty. Jinak je zcela shodná s ostat-
ními parametry 3D loga. Jeho použití lze využít zejména 
tam, kde by 3D   logo nebylo vhodné, např. kvůli pozadí. 

Toto platí i pro černobílou verzi loga.


