Grafický manuál značky
a vizuálního stylu
NADACE VARIETAS

ÚVODNÍ SLOVO
NADACE VARIETAS sleduje jako hlavní myšlenku
zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům.
Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos
cizinců pro českou společnost, podporovat jejich
integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost
České republiky. Nadace svou činnost realizuje
převážně formou vlastní činnosti k podpoře dané
myšlenky a také formou finančních darů zejména
právnickým osobám.
Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace nadace
na veřejnosti je značka a její jednotný vizuální styl.
Podporuje tak její image, stabilitu, zvyšuje důvěryhodnost a povědomí o existenci nadace.
Jednotný vizuální styl NADACE VARIETAS je tvořen
značkou, barevností a písmem, které jsou představeny
na následujících stránkách tohoto manuálu. Naleznete
zde základní pravidla a doporučení, jak postupovat
při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu.
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ZNAČKA

a
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ZNAČKA
1.1

Barevné provedení značek

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu
je značka, která je také registrovanou ochrannou
známkou. Její použití je přesně definováno a řídí se
pravidly uvedenými v tomto manuálu.
Základem značky NADACE VARIETAS je symbol a typografické řešení názvu. Symbol je tvořen motivem
zeměkoule a náznakem postaviček v různých barvách,
což symbolizuje rozmanitost ras a kultur na planetě
a přirozenost této rozmanitosti. Základem je člověk
jako tvor bez ohledu na jeho rasu, kulturu a podobně.
Nedílnou součástí značky je také typografické řešení
názvu NADACE VARIETAS.

b

Základní podobou značky je horizontální verze (a),
doplňkovou verzí značky je vertikální verze (b).
Do značky nelze zasahovat, nelze ji barevně ani jinak
upravovat, používá se v podobách uvedených v tomto
manuálu. Použití značky v tomto barevném provedení
je dovoleno pouze na bílém podkladu!
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ZNAČKA
1.2

Jednobarevné provedení značky

Vedle barevné verze značky lze použít provedení
jednobarevné. Základní barvou jednobarevného
použití značky je první doplňková barva uvedená
v tomto logomanuálu v kapitole 3.1 – světle modrá.
Další barvy povolené pro jednobarevné provedení
značky jsou šedá a černá.
V černobílém tisku nebo v jednobarevném provedení
se na pozadí umísťuje negativní značka a to v bílé
barvě.
Pravidla aplikace pozitivního a negativního provedení značky jsou přesněji definována v kapitole 1.7
tohoto manuálu.
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20 %
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ROZLOŽENÍ – HORIZINTÁLNÍ PODOBA ZNAČKY:

ZNAČKA

20 %

20 %

100 %
20 %

342 %
20 %

OCHRANNÁ ZÓNA MINIMÁLNĚ:
20 %

20 %
ROZLOŽENÍ
– VERTIKÁLNÍ PODOBA ZNAČKY:
100 %

100 %
20 %

20 %

20 %
100 %

Rozkres značky přesně definuje tvar, velikost, rozmístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry.
Je to kontrolní nástroj správnosti aplikace, není ale
určen ke konstrukci značky.

20 %

20 %

Rozkresy značek

100 %

100 %
250 %
20 %

1.3

20 %

20 %
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OCHRANNÁ ZÓNA MINIMÁLNĚ:
20 %

20 %

Ochranné zóny značek

20 %
20 %

20 %

20 %
100 %
20 %

Dodržování ochranné zóny je nezbytné a to zejména
z důvodu rozpoznatelnosti značky a její čitelnosti.
Přispívá k vnímání značky jako komunikačního prvku
a určení její jedinečnosti.

20 %

Ochranná zóna vymezuje velikost prostoru kolem
značky či etikety, do kterého nesmí být umístěny
žádné jiné grafické nebo typografické prvky. Jedná
se o nejmenší možnou vzdálenost od dalších prvků,
motivů a značek partnerů, případně okraje plochy,
na kterou je značka aplikována.

ROZLOŽENÍ – VERTIKÁLNÍ PODOBA ZNAČKY:
100 %

20 %

20 %

100 %

100 %

Minimální ochranná zóna je definována jako 20 %
z celkové výšky a šířky symbolu značky. Tato zóna
se využívá tehdy, pokud technologické a rozměrové
požadavky na značku či etiketu vyžadují její aplikaci
do minimálního prostoru a tak podporuje rozpoznatelnost a čitelnost značky či etikety.

20 %

20 %

100 %

1.4

20 %

ZNAČKA
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ZNAČKA

100 %
výška symbolu 16 mm

1.5

Rozměrová řada a minimální velikost

Rozměrová řada napomáhá k systémovému užívání
značky. Jedná se o spektrum doporučených velikostí,
které by měly být prioritně použity při konkrétních
aplikacích.
Základní 100% velikost značky (výška symbolu je
16 mm) a umisťuje se na formáty velikosti A4, např.
na hlavičkový papír. Značky v 90% velikosti se umisťují
na DL formáty jako jsou obálky, karty kompliment
apod. Značka v 70% velikosti se umisťuje na vizitky.
Minimální velikost značky je 35 % (výška značky je
5,6 mm). Tato velikost ještě zaručuje čitelnost. Vždy
je však nutné dodržet daná technologická specifika
zpracování. Použití k potisku drobných dárkových
předmětů jako jsou např. pera a tužky.

90 %
výška symbolu 14,4 mm

70 %
výška symbolu 11,2 mm

35 %
výška symbolu 5,6 mm
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ZNAČKA
1.6

Slogan – psaná podoba

Slogan „otevřené Česko“ je zpracován vektorizací
a úpravou ručně psaného písma. Vizuálním zpracováním a svou podobou slogan významě podporuje
a navozuje pocit lidskosti, otevřenosti a jednoduchosti
poselství, které má předat.
Na této straně je vyobrazena jednobarevná a negativní
podoba sloganu. Pro aplikaci na podkladové plochy
se na slogan vztahují stejná pravidla, jako na značku,
viz kapitola 1.8 tohoto manuálu.
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ZNAČKA
1.7

Barevné provedení značky
na podkladové ploše

Barevné provedení značky (kapitola 1.1) je dovoleno
používat výhradně na bílé podkladové ploše. V případě nutnosti zasadit barevné provedení značky do
barevného pozadí nebo fotky se značka musí umístit
do bílého pole o velikosti větší než je stanovená minimální ochranná zóna značky (kapitola 1.4).

NE

NE
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kontrast: 0 % / 100 %

kontrast: 0 % / 100 %

kontrast: 10 % / 100 %

kontrast: 20 % / 100 %

kontrast: 30 % / 100 %

kontrast: max. 50 % / 100 %

kontrast: 100 % / 0 %

kontrast: 60 % / 0 %

ZNAČKA
1.8

Jednobarevné provedení značky
na podkladové ploše

Jednobarevného provedení značky (kapitola 1.2)
je dovoleno používat i na barevné ploše. Vždy však
musí být zaručena dobrá čitelnost značky. Podle
odstínu podkladové plochy volíme barvu jednobarevného provedení značky tak, aby byl vždy co největší
kontrast. U fotografií se používá výhradně negativní
podoba značky ve 100% barevném poli s ohledem
na stanovenou minimální ochranou zónu.
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PÍSMO

2

Roboto – Thin a Thin Italic

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>

PÍSMO

Roboto – Light a Light Italic

2.1

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>

Základní písmo

Písmo je důležitou součástí jednotného vizuálního
stylu. Základním sazebním písmem je univerzální
bezpatkové písmo ROBOTO od společnosti Google,
designéra Christiana Robertsona.
Početná rodina řezů od Thin až po Black nabízí široký
prostor pro uplatnění písma ve vizuálním stylu a jejich
vzájemné kombinace.
Pro psaní běžného textu se nejlépe hodí řez Regular,
pro zvýraznění řez Bold.
Společnost Google nabízí toto písmo bezplatně (open
source) a je k dispozici ke stažení na stránkách:
fonts.google.com.
Na těchto stránkách jsou k přečtení i podmínky
licence k písmům společnosti Google.

Roboto – Regular a Italic

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>
Roboto – Medium a Medium Italic

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>
Roboto – Bold a Bold Italic

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>
Roboto – Black a Black Italic

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>
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Arial Regular

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>

PÍSMO

Arial Bold

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
2.2

Doplňkové písmo

Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu je
Arial na platformě PC Windows. Na platformě Apple
MacOS je doplňkovým písmem Helvetica. Používá
se však pouze tam, kde není možné použít písmo
základní, například při vyplňování elektronických
dokumentů a podobně. Vzhledem k tomu, že font
Roboto je snadno dostupný a bezplatný tak je předepsáno jeho použití i v běžném kancelářském užití
například v aplikacích Microsoft Office nebo iWork.

ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>

Helvetica Regular

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>
Helvetica Bold

AaBbCcČčDdĎďEeÉéĚěFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnŇňOoÓóPpQqRrŘřSs
ŠšTtŤťUuÚúŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890‘?’„!“(%)&<-+÷×=>
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BAREVNOST

3

BAREVNOST
PANTONE COOL GREY 10C

3.1

Základní barevnost značky

Značka NADACE VARIETAS je užívána v barevném
provedení – symbol zeměkoule s postavičkami
v pestrém barevném spektru, ze kterého vycházejí
podle barev postaviček barvy hlavní a doplňkové.
Název NADACE VARIETAS je u barevného provedení
definován šedou barvou (PANTONE COOL GRAY 10C).
Tato šedá barva je barvou hlavní. Barevné provedení
značky je tištěno v soutisku CMYK.
U jednobarevného provedení značky je preferovanou
barvou světle modrá (PANTONE 2995C). Dále pak
dle pořadí odshora dolů na této stránce. Dovoleno
je také použití jen černé nebo bílé barvy.

soutisk > C: 65, M: 49, Y: 46, K: 20
R: 100, G: 101, B: 105

nebo jen > K: 60 %
web: #656565

PANTONE 2995C

soutisk > C: 90, M: 0, Y: 0, K: 0
R: 54, G: 172, B: 234

web: #36acea

PANTONE 368C

soutisk > C: 60, M: 0, Y: 100, K: 0
R: 144, G: 182, B: 49

web: #90b631

PANTONE 166C

soutisk > C: 0, M: 75, Y: 100, K: 0
R: 205, G: 90, B: 0

web: #cd5a00

PANTONE 2603C

soutisk > C: 65, M: 100, Y: 0, K: 0
R: 105, G: 22, B: 129

web: #691681
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BAREVNOST
3.2

Jednobarevné provedení značky

Značku NADACE VARIETAS lze také používat pouze
v jednobarevném provedení v pozitivní a negativní
variantě. Základní barvou světle modrá (PANTONE
2995C). Je možné použít také jednobarevné provedení: ŠEDÉ, SVĚTLE ZELENÉ, ORANŽOVÉ, FIALOVÉ,
ČERNÉ a BÍLÉ.

Grafický manuál značky a vizuálního stylu NADACE VARIETAS
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BAREVNOST
3.3

Barevné provedení sloganu

Slogan „otevřené Česko“ lze použít vždy jen v jedné
barvě, v odstínech definovaných na této stránce. Při
použití sloganu společně se značkou v jednobarevném
provedení nesmí být značka a slogan ve stejné barvě!

Grafický manuál značky a vizuálního stylu NADACE VARIETAS

19

3

BAREVNOST
3.4	Kombinace barev značky a sloganu
v jednobarevném provedení
Značka i slogan mohou být spojené u sebe v jeden
celek jak je vidět na této stránce, ale není to podmínkou. Mohou být umístěny na stránce odděleně. Nikdy
však nesmí být stejnou barvou. Výjimkou je jen černé
nebo jen bílé (negativní) provedení v černobílé grafice.

Grafický manuál značky a vizuálního stylu NADACE VARIETAS
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VIZUÁLNÍ STYL

4

VIZUÁLNÍ STYL
Jméno PŘÍJMENÍ
název funkce

Vizuální styl pracuje se všemi základními prvky,
které byly definovány v předcházejících kapitolách,
tj. značkou, písmem a barevností.

M: +420 123 456 789
E: xxx@nadacevarietas.cz
A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
W: www.nadacevarietas.cz

Na této straně jsou uvedeny některé příklady aplikací
jednotného vizuálního stylu. Výše zmíněné prvky
vizuálního stylu se kombinují podle typu materiálu,
jeho účelu a formátu. Konkrétní příklady jsou uvedeny
v následujících podkapitolách.

Grafický manuál značky a vizuálního stylu NADACE VARIETAS
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oslovení
Tit. Jméno PŘÍJMENÍ
SPOLEČNOST
Ulice číslo 123
123 45 MĚSTO

MARKANTILNÍ TISKOVINY
4.1

HLAVIČKOVÝ PAPÍR A4
v plnobarevném provedení

Hlavičkový papír slouží k běžné obchodní korespondenci a je základním vzorem pro vzhled veškerých
formulářů a písemností společnosti.
Základní verzí hlavičkového papíru je plnobarevná
verze. Hlavičkový papír je předtištěný ofsetovou technologií tisku ve formátu A4 na papír 90 g bezdřevný
ofset.

V Město, dne DD. MM. RRRR

Mossit inimus rehenec aborehenti dolum quis alist dolor miliqui delest lanti tem accaborem delenim illatem. Ectenti ut fuga. Et expellut endenest volupta testio experum num
quam, suntio experch illiqui berro consequam ilis repra qui quaest, as enimin con es adit
odigendae comni reprectibus dolut volupic ipsumque poritae pelendeles arum exernam,
tem quam etur, sit estiost moluptam expligent.
Maximai onserro volorum velectibus de escipsus magnatibus nim lique pa quam cum que
simusdae volupictur re entore si quis moluptae sam, quibustrum nem aut doloribus alit
quossi aspictium rerit aut voloremped eum que arioribus doluptas provid que natquam id
quatem. Ullabore nonsequis et rere, si iscillique post lique culparchic temqui volestia quo
eum aut lam quae autatectur, suntinctia qui destiissi omniam, numqui voluptia et quunt es
et liquid utectatur magnisi ut doluptio id et ad quaerov iditin pores es am, enturer naturiti
nam comnima gnatemp oreribus.
Onsequu ntotatium quo quamus, nim ex ex explicidi doluptatium eatem si auda inciate pa
as in renda volor rem ist, odia es doloreprerum quatis re cus doloresed expellis adi berum
faccuptus nienimint occabo. Entium facest, simperum ut liquian dicident, optam cone
solupta dolorum essequo cum sumquam acerend itintis non re sum fugit fugitat quist, ut
et ea volut assit porum re sunt aut rerates voluptatint.
Dandeli tatibus, iuntemp orpore nonetur ibustibus as et qui vel modis dolorioriti ducimin
venihilla doluptatur ad estis seque ab ipsandam, ium utati sequam, ullore, offic to quo
elendi as ate voluptatiusa delici temoluptae desed exerore pelessi nullab ium faccus as
sapid mi, suscimil moluptur?

NADACE VARIETAS
A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
T: +420 123 456 789
E: info@nadacevarietas.cz

IČ: 12345678
Nadace je zapsána v nadačním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Praze
v oddílu X, vložce číslo 123

www.nadacevarietas.cz
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28 mm

12 mm

4

185 mm

MARKANTILNÍ TISKOVINY
HLAVIČKOVÝ PAPÍR A4
– konstrukce

V Město, dne DD. MM. RRRR

198 mm

Mossit inimus rehenec aborehenti dolum quis alist dolor miliqui delest lanti tem accaborem delenim illatem. Ectenti ut fuga. Et expellut endenest volupta testio experum num
quam, suntio experch illiqui berro consequam ilis repra qui quaest, as enimin con es adit
odigendae comni reprectibus dolut volupic ipsumque poritae pelendeles arum exernam,
tem quam etur, sit estiost moluptam expligent.

Pro sazbu je doporučeno pro vyplňování textové
části základní písmo Roboto Regular o velikosti 12
b, proklad 17 b. V případě obsáhlejšího sdělení, je
dovoleno použít velikost 10 b s prokladem 14 b.

Maximai onserro volorum velectibus de escipsus magnatibus nim lique pa quam cum que
simusdae volupictur re entore si quis moluptae sam, quibustrum nem aut doloribus alit
quossi aspictium rerit aut voloremped eum que arioribus doluptas provid que natquam id
quatem. Ullabore nonsequis et rere, si iscillique post lique culparchic temqui volestia quo
eum aut lam quae autatectur, suntinctia qui destiissi omniam, numqui voluptia et quunt es
et liquid utectatur magnisi ut doluptio id et ad quaerov iditin pores es am, enturer naturiti
nam comnima gnatemp oreribus.

Na hlavičkovém papíře je použita základní značka
ve 100% velikosti, viz kapitola 1.5 tohoto manuálu.
Dovoleny jsou 3 barevné provedení hlavičkového
papíru: plnobarevná, dvoubarevná a černobílá verze.

Onsequu ntotatium quo quamus, nim ex ex explicidi doluptatium eatem si auda inciate pa
as in renda volor rem ist, odia es doloreprerum quatis re cus doloresed expellis adi berum
faccuptus nienimint occabo. Entium facest, simperum ut liquian dicident, optam cone
solupta dolorum essequo cum sumquam acerend itintis non re sum fugit fugitat quist, ut
et ea volut assit porum re sunt aut rerates voluptatint.

270 mm

Dandeli tatibus, iuntemp orpore nonetur ibustibus as et qui vel modis dolorioriti ducimin
venihilla doluptatur ad estis seque ab ipsandam, ium utati sequam, ullore, offic to quo
elendi as ate voluptatiusa delici temoluptae desed exerore pelessi nullab ium faccus as
sapid mi, suscimil moluptur?

12 mm
NADACE VARIETAS
A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
T: +420 123 456 789
E: info@nadacevarietas.cz
20 mm

IČ: 12345678
Nadace je zapsána v nadačním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Praze
v oddílu X, vložce číslo 123
80 mm

www.nadacevarietas.cz
146 mm

285 mm

4.1

79 mm

29 mm

oslovení
Tit. Jméno PŘÍJMENÍ
SPOLEČNOST
Ulice číslo 123
123 45 MĚSTO

198 mm
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oslovení
Tit. Jméno PŘÍJMENÍ
SPOLEČNOST
Ulice číslo 123
123 45 MĚSTO

MARKANTILNÍ TISKOVINY
4.1

HLAVIČKOVÝ PAPÍR A4
ve dvoubarevném provedení

Doplňkovou verzí hlavičkového papíru je dvoubarevná
verze hlavičkového papíru A4. Používá se pro elektronickou šablonu (MS Word, iWork Writer, apod.).
Je určena pro tisk na kancelářských barevných
tiskárnách či kopírkách.

V Město, dne DD. MM. RRRR

Mossit inimus rehenec aborehenti dolum quis alist dolor miliqui delest lanti tem accaborem delenim illatem. Ectenti ut fuga. Et expellut endenest volupta testio experum num
quam, suntio experch illiqui berro consequam ilis repra qui quaest, as enimin con es adit
odigendae comni reprectibus dolut volupic ipsumque poritae pelendeles arum exernam,
tem quam etur, sit estiost moluptam expligent.
Maximai onserro volorum velectibus de escipsus magnatibus nim lique pa quam cum que
simusdae volupictur re entore si quis moluptae sam, quibustrum nem aut doloribus alit
quossi aspictium rerit aut voloremped eum que arioribus doluptas provid que natquam id
quatem. Ullabore nonsequis et rere, si iscillique post lique culparchic temqui volestia quo
eum aut lam quae autatectur, suntinctia qui destiissi omniam, numqui voluptia et quunt es
et liquid utectatur magnisi ut doluptio id et ad quaerov iditin pores es am, enturer naturiti
nam comnima gnatemp oreribus.
Onsequu ntotatium quo quamus, nim ex ex explicidi doluptatium eatem si auda inciate pa
as in renda volor rem ist, odia es doloreprerum quatis re cus doloresed expellis adi berum
faccuptus nienimint occabo. Entium facest, simperum ut liquian dicident, optam cone
solupta dolorum essequo cum sumquam acerend itintis non re sum fugit fugitat quist, ut
et ea volut assit porum re sunt aut rerates voluptatint.
Dandeli tatibus, iuntemp orpore nonetur ibustibus as et qui vel modis dolorioriti ducimin
venihilla doluptatur ad estis seque ab ipsandam, ium utati sequam, ullore, offic to quo
elendi as ate voluptatiusa delici temoluptae desed exerore pelessi nullab ium faccus as
sapid mi, suscimil moluptur?

NADACE VARIETAS
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vedeném u Krajského soudu v Praze
v oddílu X, vložce číslo 123
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oslovení
Tit. Jméno PŘÍJMENÍ
SPOLEČNOST
Ulice číslo 123
123 45 MĚSTO

MARKANTILNÍ TISKOVINY
4.1

HLAVIČKOVÝ PAPÍR A4
v černobílém provedení

Používá se pro elektronickou šablonu (MS Word, iWork
Writer, apod.) a je určena pro tisk na kancelářských
černobílých tiskárnách či kopírkách.

V Město, dne DD. MM. RRRR

Mossit inimus rehenec aborehenti dolum quis alist dolor miliqui delest lanti tem accaborem delenim illatem. Ectenti ut fuga. Et expellut endenest volupta testio experum num
quam, suntio experch illiqui berro consequam ilis repra qui quaest, as enimin con es adit
odigendae comni reprectibus dolut volupic ipsumque poritae pelendeles arum exernam,
tem quam etur, sit estiost moluptam expligent.
Maximai onserro volorum velectibus de escipsus magnatibus nim lique pa quam cum que
simusdae volupictur re entore si quis moluptae sam, quibustrum nem aut doloribus alit
quossi aspictium rerit aut voloremped eum que arioribus doluptas provid que natquam id
quatem. Ullabore nonsequis et rere, si iscillique post lique culparchic temqui volestia quo
eum aut lam quae autatectur, suntinctia qui destiissi omniam, numqui voluptia et quunt es
et liquid utectatur magnisi ut doluptio id et ad quaerov iditin pores es am, enturer naturiti
nam comnima gnatemp oreribus.
Onsequu ntotatium quo quamus, nim ex ex explicidi doluptatium eatem si auda inciate pa
as in renda volor rem ist, odia es doloreprerum quatis re cus doloresed expellis adi berum
faccuptus nienimint occabo. Entium facest, simperum ut liquian dicident, optam cone
solupta dolorum essequo cum sumquam acerend itintis non re sum fugit fugitat quist, ut
et ea volut assit porum re sunt aut rerates voluptatint.
Dandeli tatibus, iuntemp orpore nonetur ibustibus as et qui vel modis dolorioriti ducimin
venihilla doluptatur ad estis seque ab ipsandam, ium utati sequam, ullore, offic to quo
elendi as ate voluptatiusa delici temoluptae desed exerore pelessi nullab ium faccus as
sapid mi, suscimil moluptur?
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MARKANTILNÍ TISKOVINY

Jméno PŘÍJMENÍ
název funkce
M: +420 123 456 789
E: xxx@nadacevarietas.cz

4.2

VIZITKY

A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
W: www.nadacevarietas.cz

Vizitka je tištěným materiálem, který obvykle utváří
první dojem o společnosti. Přední strana vizitky je
bílá, v horním levém rohu figuruje barevná značka
v horizontálním provedení (viz kapitola 1.1) v 70%
velikosti dle rozměrové řady. Dále je zde uvedeno
jméno a příjmení, funkce a základní kontaktní údaje
jako mobilní číslo a emailová adresa.
Na zadní straně vizitky figuruje na světle modré podkladové ploše výrazný slogan a internetová adresa.

Jméno PŘÍJMENÍ

31 mm

Jméno a příjmení je zvýrazněno v negativní ploše
stejným fontem jen ve velikosti 10 b a to tak, že
jméno + tituly jsou psány mínuskami a jen příjmení
VERZÁLKAMI.

3 mm

název funkce
M: +420 123 456 789
E: xxx@nadacevarietas.cz

87 mm
81,5 mm

5 mm

42 mm

Sazebním písmem kontaktů je font Roboto – Regular
ve velikosti 7 b, proklad 9 b.

14,2 mm

3 mm

Rozměr vizitky je 90 x 50 mm.

20 mm

www.nadacevarietas.cz

Vizitky jsou tištěny na kvalitní bílý papír – křída matná
o minimální plošné hmotnosti 300–350 g/m2.

A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
W: www.nadacevarietas.cz
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MARKANTILNÍ TISKOVINY
4.3

OBÁLKY

Pro veškerou korespondenci se používají obálky
s jednotnou grafickou úpravou, předepsanou tímto
manuálem. Používají se normované formáty DL, C5
a C4. Obálku formátu DL lze použít jak s okénkem,
tak bez okénka.

NADACE VARIETAS
A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
T: +420 123 456 789
E: info@nadacevarietas.cz

www.nadacevarietas.cz

Potisk obálek se provádí ofsetovým tiskem na standardně vyráběné obálky a to ve dvoubarevné verzi
značky. Na obálkách je předtištěna značka v základní
90% velikosti dle rozměrové řady. Veškerý text je
psaný fontem Roboto ve velikosti 9 b s prokladem
12 b. Jen s výjimkou www adresy, která je psaná 12b
písmem. Značka, text a vodící obdelník je vždy 1 cm
od okraje obálky.

NADACE VARIETAS
A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
T: +420 123 456 789
E: info@nadacevarietas.cz
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VIZUÁLNÍ STYL
4.4

E-MAILOVÝ PODPIS

Všechny elektronické zprávy odcházející z nadace
podléhají jednotnému vizuálnímu stylu. Podpis
e-mailové zprávy se vždy uvádí na konci textu emailu.
Podpis je proveden v černé barvě, kromě značky a iniciál označujících adresu, schránku, telefon
a stránky. Struktura informací je pevně daná. Veškeré
informace v podpisu e-mailové zprávy jsou zarovnány
na levý prapor vzhledem k textu. Základní barevná
verze značky je umístěna hned pod jméno a funkční
zařazení. Poté následuje kontaktní spojení, adresa
a webové stránky. Dále pak mohou být uvedeny registrační údaje nadace, popřípadě informační sdělení
o zvážení nutnosti tištění tohoto emailu vzhledem
k životnímu prostředí.

Oslovení,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce aliquam vestibulum ipsum.
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Suspendisse nisl.
Aliquam id dolor. Nunc tincidunt ante vitae massa. Vivamus ac leo pretium faucibus. Etiam
egestas wisi a erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Morbi scelerisque luctus velit. Vivamus ac leo pretium faucibus.
S pozdravem
Tit. Jméno PŘÍJMENÍ
funkce

M: +420 123 456 789
E: prijmeni@nadacevarietas.cz
A: Jindřišská 937/16, Praha 110 00
W: www.nadacevarietas.cz

Výběr fontu e-mailové zprávy se řídí podle kapitoly
2.1 tohoto manuálu.
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