
Dizajnmanuál
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Pomáhame vám 
tvoriť budúcnosť.

Cieľom novej vizuálnej identity je 
umožniť Dňu rodiny komunikovať 
šikovne a kreatívne a tak budovať 
poznateľnosť a povedomie o Dni 
rodiny.

Poslaním tohto dizajnmanuálu je 
pomôcť používateľom aplikovať gra-
fické prvky vizuálnej identity.

Čím širšie sa bude nový dizajn 
uplatňovať, tým väčšia je príležitosť 
k silnejšiemu hlasu Dňa rodiny v spo-
ločnosti.
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Idea

Zámer
Základným zámerom bolo komuni-
kovať hravosť – aby logotyp pôso-
bil hravo, pozitívne, radostne.

Tvar
Kruh je symbolu pre spoločenstvo, 
čo je každá rodina. Kruh dopĺňa 
symbol smajlíka vytvoreného 
z dvojbodky a písmena. Je snahou 
o poľudštenie grafiky, pretože rodi-
na je o ľuďoch a vzťahoch. Z tohto 
dôvodu je znak „Y“ originálne vy-
tvorený do podoby, ktorá vyvoláva 
asocáciu s tvárou. V 1 objekte sú 
4 smajlíky, ako v jednej rodine sú 
napríklad 4 ľudia – sú samostatne 
a predsa spolu.
Hravosť a radosť sa dosahujú rôz-
nymi „bublinami“ – kruhmi s pís-
menami a pozitívnymi farbami. 
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Idea

Hravá vizuálna komunikácia
Kombináciou bodiek (dvojbodky) 
a úsmevu rozpracovávame motív 
z logotypu do grafických prvkov 
znázorňujúcich rodiny. 
Využitím rôznych opakovaní motí-
vu vznikajú rôzne „rodiny“. Každá 
rodina sa tak môže cítiť zahrnutá, 
vnímaná, vítaná do Dňa rodiny.
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Ochranná zóna

Určuje, v akej minimálnej vzdiale-
nosti od logotypu môžu byť umie-
stnené ďalšie grafické prvky. 

Zabezpečuje sa tak rozpoznateľ-
nosť logotypu.

Veľkosť ochrannej zóny definu-
je priemer kruhu s písmenom R. 
V praxi je dobré myslieť na pravidlo 
„o kruh naviac“ z každej strany. 
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Typ písma

DEŇ RODINY

• Apit, odictat ioratio
• Ciis aut etur
• Sequame re

DEŇ RODINY

17. máj

SKáKACÍ HRAD
KAKAO PáRTY

DEŇ RODINY
Apit, odictat ioratio. Eheni as ipsa 
dendici picatus cillend itibusaIti 
omnimus dolorem perumen duci-
um estius ut offic te seditae parum 
cum re vero bla saperume net pa 
invel int eturis sant fuga. 

Logotyp využíva písmo Comfortaa, jeho rez Bold a tranformáciu na všetky písmená veľké. Com-
fortaa sa vyznačuje zaoblenosťou a geometrickými tvarmi. Bola vytvorená so zámerom použitia 
na nadpisy. Takto ho odporúčame používať. 
Písmo je k dispozícii na stiahnutie tu: https://fonts.google.com/specimen/Comfortaa

Nápisy 
Samostatne uvedené nápisy odporúčame v type 
písma Comfortaa, tučnej verzii Bold a verzálkami 
(všetky písmená veľké). Kvôli lepšej čitateľnosti je 
vhodné zväčšiť rozostupy medzi písmenami.

Nadpisy
Na krátke nadpisy odporúčame použiť typ písma 
Comfortaa, tučnú verziu Bold.

Odstavce
K typu písma Comfortaa odporúčame pre bež-
ný text kombinovať typ písma Gotham Rounded, 
verziu Book. Tento typ písma je bežne dostupný na 
stiahnutie, napríklad tu: https://www.wfonts.com/
font/gotham-rounded. Všeobecne odporúčame tzv. 
bezpatkové = Sans Serif typy písiem.
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Farebnosť
Základná farebnosť

Základná verzia logotypu používa 
modrozelenú farbu.

HTML hexadecimálny kód

#05c4c4

Použitie:
• webstránky

Pantone
/Priama farba

Pantone 2397 C

Použitie:
• reklamné predmety
• jednofarebná potlač

CMYK

C 70
M 0
Y 29
K 0

Použitie:
• tlač

RGB

R 5
G 196
B 196

Použitie:
• online grafika – bannery, 

obrázky na web, grafika na 
sociálne siete
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Farebnosť
Čiernobiela verzia

Farebnosť
Negatívna verzia
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Farebnosť
Základná kombinácia
s plochou

Kombinuje základnú farebnosť logotypu so 
sviežozelenou plochou. Originálny návrh 
plochy počíta s farebným prechodom v pod-
klade, v praxi je možné prechod pnahradiť 
jednou farbou.

Farebný prechod plochy

Jednofarebná plocha

Stred:
R=224, G=255, B=176
Okraj:
R=204, G=255, B=109

R=204, G=255, B=109
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Farebnosť
Verzie 
kombinácií
s plochou

Pre farebné odlíšenie rôz-
nych prvkov je možné pou-
žiť viacero farebných verzií. 
Idea je zachovať hravosť, 
pohodu, radosť.

Možné použitie: odlíšenie 
stanovísk počas vonkajšieho 
programu, odlíšenie tém na 
online grafikách,...

Zelená KoMBináCia
Kruhy pod písmenami: R=5, G=196, B=196
Farebný prechod plochy:
Stred: R=224, G=255, B=176, Okraj: R=204, G=255, B=109
Jednofarebná plocha: R=204, G=255, B=109

ŽLTÁ KOMBINÁCIa
Kruhy pod písmenami: R=255, G=162, B=13
Farebný prechod plochy:
Stred: R=255, G=228, B=136, Okraj: R=255, G=223, B=24
Jednofarebná plocha: R=255, G=223, B=24

RUŽOVÁ KOMBINÁCIa
Kruhy pod písmenami: R=255, G=28, B=167
Farebný prechod plochy:
Stred: R=255, G=231, B=223, Okraj: R=255, G=197, B=205
Jednofarebná plocha: R=255, G=197, B=205

MoDRá KoMBináCia
Kruhy pod písmenami: R=7, G=139, B=255
Farebný prechod plochy:
Stred: R=213, G=241, B=255, Okraj: R=148, G=235, B=255
Jednofarebná plocha: R=148, G=235, B=255
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Takto áno
Kontrast medzi farbou podkladu a farbou logotypu

zabezpečuje dobrú čitateľnosť/rozpoznateľnosť logotypu. 
Znamená to, že ľudia značku zaregistrujú 

a priradia si ju k pamäťovej stope.

Takto nie
Logotyp umiestnený na málo kontrastnom podklade zaniká. 

Riešením je zvýšenie kontrastu medzi logotypom a podkladom 
(použitie bielej verzie logotypu, kombinácia fotografie 

a bielej plochy, kde sa umiestni logotyp,...)

ako na dizajn
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Takto áno
Správny pomer veľkostí

Takto nie
Jednostranná deformácia v dôsledku zmeny šírky či výšky je nepovolená.

ako na dizajn
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Takto áno
Používanie typu písma Comfortaa určeného na nápisy 

umožňuje verejnosti priradiť si informáciu ku Dňu rodiny.

Takto nie
Používanie zaujímavých a ozdobných typov písma či postoja 

„ja to viem lepšie ako ten váš grafik“ vedie k vizuálnej nejednote. 
Výsledkom je oslabená identita značky a informačný zmätok čitateľov.

ako na dizajn

DEŇ RODINY
17. májA
KEŽmAROK

Deň rodiny
17. mája
Kežmarok
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Takto áno
Dodržiavanie farebnosti posilňuje vnímanie značky a jej rozpoznateľnosť.

Takto nie
Nepovolené zmeny farebnosti vedú k vizuálnemu zmätku. 

ako na dizajn
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Príklady použitia

Bannery na webstránku 
či sociálne siete

PVC plachty umiestnená na plote 
mestkého parku, kde prebieha 
Deň rodiny
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Príklady použitia

Aplikácia logotypu 
na reklamný predmet

Aplikácia logotypu 
na reklamný predmet



Pozrite sa, čo máme nové
na našom facebooku

@ideasandinnovations

Zavolajte 
nám 

0911 139 931

Napíšte nám 
správu 

hello@ideasinnovations.sk

Portfólio prác 
nájdete na našom webe 

www.ideasinnovations.sk

Odhodlaní chcú napredovať. Vedia, že budúcnosť sa začína dnes. 
Odrazíme sa od prítomnosti a pridáme k nej idey a inovácie, 
aby ste komunikovali šikovne a kreatívne. 
Sme štúdio vizuálnej komunikácie a vytvoríme identitu značky, 
grafický dizajn a PR riešenie aj pre vašu budúcnosť.

Pomáhame vám 
tvoriť budúcnosť.


