Dizajn manuál

ZÁKLADNÁ PODOBA LOGA
Logo IMAO je základným identifikačným znakom spoločnosti.
Dôsledné a správne používanie tohto loga tvorí podpis našej
spoločnosti a pomáha ju identifikovať smerom k zákazníkom i
obchodným partnerom.
Logo je základným prvkom vizuálnej komunikácie našej značky
a nasledujúce pravidlá zobrazujú základné štandardy potrebné
pre prezentáciu našej spoločnosti.

FAREBNOSŤ LOGA
V logu sú použité základné korporátne farby. Je možné použiť
doplnkové farby, ktoré dodávajú našim materiálom ďalšiu
dimenziu a ich kombinácie by sa mali používať za účelom
vytvorenia dynamických vizuálov.

Zelená
Červená
Žltá
Šedá
Biela
Modrá
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Pantone
Pantone
Pantone
Pantone
Pantone
Pantone

P363
P485
P123
P423
P705
P3015

Modrá
RAL
CMYK
Pantone
RGB
CIELAB

5015
100/30/0/10
P3015
23/97/171
+49,60; -13,63; -35,69

Žltá
RAL
CMYK
Pantone
RGB
CIELAB

1018
0/0/80/0
P123
255/255/10
+96,00; -20,00; +85,00

Zelená
RAL
CMYK
Pantone
RGB
CIELAB

6018
70/0/90/0
P363
79/168/51
+59,00; -34,77; +40,00

Šedá
RAL
CMYK
Pantone
RGB
CIELAB

7040
20/5/10/30
P423
168/176/178
+65,80, -01,38, -03,21

Červená
RAL
CMYK
Pantone
RGB
CIELAB

3020
0/100/100/10
P485
199/23/18
+41,00; +56,63; +41,14

Biela
RAL
CMYK
Pantone
RGB
CIELAB

9016
0/0/0/0
P705
255/255/255
+93,00; -00,72; +01,87

KONŠTRUKCIA LOGA
Logo IMAO tvoria dve časti:
• meno spoločnosti - IMAO
• štyrikrát hexagonál a lístok, ktoré predstavujú zdroje
obnoviteľnej energie (solárnu, bioplyn, vodnú a veternú).

OCHRANNÁ ZÓNA
Aby logo spoločnosti zaujalo a bolo dobre identifikovateľné,
musí byť zobrazené bez rušivých elementov. To znamená,
že nesmie byť narušené inými prvkami, ako napr. textom
alebo grafickými objektmi. Ochranná zóna je široká ako
výška nápisu „IMAO” po celom obvode loga.

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ LOGA

>

Minimálna veľkosť loga je 25 x 7,4 mm (šírka x výška) alebo
taká, aby bola zaručená dobrá čitateľnosť grafiky a textu v
logu.

>

25 mm

7,4 mm

>
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>

FAREBNÁ REPRODUKCIA
Pokiaľ je to možné, pri prezentácii spoločnosti má byť
používaná farebná verzia loga. V prípade situácie, kde
použitie farieb nie je možné, sú pripravené čiernobiele a
monochromatické verzie loga IMAO. Monochromatické logo
sa používa výhradne pri jednofarebnej tlači.

ZAKÁZANÉ KOMBINÁCIE
Je zakázané akokoľvek zasahovať do konštrukcie a
farebnosti loga, deformovať ho a narúšať jeho ochrannú
zónu !
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PÍSMO, TYPOGRAFIA
Korporátne písmo je Myriad Pro regular a Myriad Pro Bold.
Pre farebné odlíšenie textu sú vhodné najmä korporátne
farby, no v prípade potreby je možné použiť viacero rôznych
farieb.

Pre dodržanie jednotného vzhľadu vizuálnej komunikácie je
dôležité použitie rovnakých fontov vo všetkých materiáloch.
Všetky texty by preto mali byť písané fontom Arial.

Myriad Pro Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890.,:;?!@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Myriad Pro Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890.,:;?!@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890.,:;?!@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VIZITKY
Vizitky sú obojstranné a majú rozmer 90 x 50 mm (šírka x
výška). Aby nedochádzalo k zmene farebnosti, je dôležité,
aby bol pre tlač používaný zásadne biely matný papier s
hmotnosťou 250g/m2. Farby na vizitke sú rovnaké ako
farby loga IMAO v základnom vyobrazení.

FARBA TEXTU
Modrý text:
Šedý text:

CMYK 100/30/0/10
CMYK 0/0/0/80

Predná strana
Popis

Font

Veľkosť

Vrchný text (podľa zamerania)
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL - SVIETIDLÁ
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

GoodTimesRg-Regular

8,5 pt

GoodTimesRg-Regular

11 pt
10 pt

Titul, meno, priezvisko

Myriad Pro Bold

Pracovná pozícia

Myriad Pro Regular

7 pt

Kontakty

Myriad Pro Regular

7 pt

Názov spoločnosti

Myriad Pro Bold

7 pt

Adresa spoločnosti

Myriad Pro Regular

7 pt

Spodný text

Myriad Pro Regular

7 pt

Zadná strana
IMAO electric, s.r.o.
(Slovensko)
www.imao.sk

IMAO electric, d.o.o. (Chorvátsko)
www.imao.hr
IMAO electric BH d.o.o. (Bosna a Hercegovina)
www.imao.ba
IMAO ELECTRICRO solutions S.R.L. (Rumunsko)
www.imao.ro
IMAO electric doo (Srbsko)
www.imao.rs

Popis

Font

Veľkosť

Výpis všetkých spoločností IMAO
Názov spoločnosti

Myriad Pro Bold

6 pt

Krajina

Myriad Pro Regular

6 pt

Webová stránka

Myriad Pro Regular

6 pt

QR kód - obsahuje kontektné údaje osoby
a spoločnosti. Generátor kódu je
na stránke:
www.the-qrcode-generator.com

22 x 22
mm
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HLAVIČKOVÝ PAPIER
Hlavičkový papier je určený na poštovú korešpondenciu
v rozmere štandardnej veľkosti kancelárskeho papiera
A4 – 210 x 297 mm. Aby nedochádzalo k zmene farebnosti
jednotlivých prvkov, je dôležité, aby bol pre tlač používaný
zásadne biely kancelársky papier. Hlavičkový papier je
určený na komunikáciu spoločnosti smerom k obchodným
partnerom, zákazníkom i orgánom štátnej správy.

IMAO electric s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
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I O: 44007841
DI : 2022543787
I DPH: SK2022543787
Oddiel: SRO v 19842/R

Tel: +421 42 44 318 79
Fax: +421 42 44 318 80
E-mail: imao@imao.sk
www.imao.sk

Bankové spojenie:
SOB ú: 400 6430 456/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2075000000004006430456

IMAO electric s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

I O: 44007841
DI : 2022543787
I DPH: SK2022543787
Oddiel: SRO v 19842/R

Tel: +421 42 44 318 79
Fax: +421 42 44 318 80
E-mail: imao@imao.sk
www.imao.sk

Bankové spojenie:
SOB ú: 400 6430 456/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2075000000004006430456

POŠTOVÉ OBÁLKY
Všetky formáty medzinárodne štandardizovaných
poštových obálok majú rovnaký grafický vizuál. Logo
spoločnosti v ľavom hornom rohu a modrý pruh v
spodnej časti obálky s textom:
(www.imaogroup.com, ... and ideas come true)
Font: Myriad Pro Bold, 12pt

DL
6mm

6mm

63mm

10mm

www.imaogroup.com

... and ideas come true

C4
6mm

6mm

63mm

10mm
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www.imaogroup.com

... and ideas come true

FOLDER, ZAKLADAČ
K prezentácii spoločnosti rovnako patrí aj zakladač na
obchodné dokumenty, ako sú zmluvy, cenové ponuky,
objednávky a iné. Aby sa zachovala jednotnosť pri príprave
a tlačiarenskom spracovaní, je potrebné použiť natieraný
lesklý papier s hmotnosťou 350g/m2 a povrchovú úpravu
prednej strany zakladača pomocou lesklého lamino laku.

POTLAČ CD/DVD nosičov
Na prenos a archivovanie digitálnych informácií, ako sú
projektové dokumentácie, ponuky a iné, slúžia CD/DVD
nosiče s potlačou v korporátnom dizajne. Potlač tvorí logo,
webové stránky a názov obsahu CD/DVD nosiča.

Company presentation
PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI

9.

POLEP VOZIDIEL
Referenčné vozidlá firemného vozového parku tvoria
súčasť korporátnej identity. Polep vozidla pozostáva z
loga, webových stránok, číselného označenia a príslušného
nápisu. Polep je vždy upravený proporcionálne pre potreby
jednotlivých vozidiel. Rozmiestnenie reklamných polepov
je vždy rovnaké.

28
www.imao.sk

28
www.imaogroup.com

28
www.imaogroup.com

RENEWABLE ENERGY SOURCES

10.

www.imaogroup.com

IMAO group, a.s.

Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
+421 42 4431 879
info@imaogroup.com
www.imaogroup.com
www.imao.sk

