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Logomanuál
V tomto dokumentu najdete informace o správném použití názvů a grafických prvků
(loga apod.) našich aplikací. Tyto informace jsou platné jak pro elektronická, tak pro
tištěná média.

BlueNet
Název
Pří odkazovaní na BlueNet je možné použít BlueNet nebo BlueNet.cz. V jednom
dokumentu je možné využít oba typy názvu. Při odkazování na doménu je nutné
používat pouze www.bluenet.cz, v případě uvádění protokolu je nutné používat
pouze https://www.bluenet.cz.
Z typografického hlediska je nezbytně nutné, aby slova Blue a Net byly vždy
spojeny. To platí i při zalamování řádků, pokud by mělo být slovo BlueNet rozděleno,
umístěte jej celé na nový řádek. Dále je nezbytně nutné, aby ve slově BlueNet bylo
vždy použito velké písmeno B a velké písmeno N.
Skloňování BlueNet je následující:
1. BlueNet
2. BlueNetu
3. BlueNetu
4. BlueNet
5. BlueNet
6. BlueNetu
7. BlueNet
Název BlueNet.cz se neskloňuje vůbec.

BlueNet.cz © 2021

3

Logo a barvy
Při použití loga BlueNet je nezbytně nutné dodržet formát bez ohledu na škálování
velikosti. Logo není povoleno jakkoli deformovat nebo upravovat jiným způsobem
než škálováním. Dále je nutné zachovat použité barvy tak, jak jsou nastaveny
v originálu dostupném ke stažení v naší aplikaci.
Font použitý v logu BlueNet musí vždy být Maven Pro.
Při začleňování loga do textu nebo jiných částí prezentace je nutné zachovat vnější
mezeru ve velikosti nejméně 1 REM nebo 16 pixelů. Vnější mezera je ze všech stran
stejná.
Pozadí loga je vždy bílé, v případě začlenění do grafiky je nutné, aby stejnou barvu
pozadí měla i vnější mezera kolem loga. V tomto případě je nutné, aby byla vnější
mezera stejně velká ze všech stran loga.
Barvy loga jsou:

#008cff

#0f0f0f

Ukázka loga:
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Naše Dobroty
Název
Pří odkazovaní na Naše Dobroty je možné použít Naše Dobroty nebo Naše Dobroty

na každý den. V jednom dokumentu je možné využít oba typy názvu. Při odkazování
na doménu je nutné používat pouze nase.dobrotynakazdyden.eu, v případě uvádění
protokolu je nutné používat pouze https://nase.dobrotynakazdyden.eu.
Je také možné použít krátký název aplikace ve spojení s mottem: Naše Dobroty,

recepty na každý den. Naše Dobroty a recepty na každý den jsou odděleny čárkou
nebo pomlčkou.
Z typografického hlediska je nezbytně nutné, aby slova Naše a Dobroty vždy
začínaly velkým písmenem. Při použití delšího názvu aplikace jsou ostatní slova
názvu psána malými písmeny. Dále je nutné, aby Naše Dobroty byly spojeny
nezlomitelnou mezerou.
Skloňování Naše Dobroty je následující:
1. Naše Dobroty
2. Našich Dobroty
3. Našim Dobrotám
4. Naše Dobroty
5. Naše Dobroty
6. Našich Dobrotách
7. Našimi Dobrotami
Název Naše Dobroty na každý den se neskloňuje vůbec.

Logo a barvy
Při použití loga Našich Dobrot je nezbytně nutné dodržet formát bez ohledu na
škálování velikosti. Logo není povoleno jakkoli deformovat nebo upravovat jiným
způsobem než škálováním. Dále je nutné zachovat použité barvy tak, jak jsou
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nastaveno v originálu dostupném ke stažení v naší aplikaci. Případně je možné
použít inverzní verzi loga.
Font použitý v logu Našich Dobroty musí vždy být Kaushan Script.
Při začleňování loga do textu nebo jiných částí prezentace je nutné zachovat vnější
mezeru ve velikosti nejméně 1 REM nebo 16 pixelů. Vnější mezera je ze všech stran
stejná.
Pozadí loga je vždy bílé (v inverzní verzi černá), v případě začlenění do grafiky je
nutné, aby stejnou barvu pozadí měla i vnější mezera kolem loga. V tomto případě
je nutné, aby byla vnější mezera stejně velká ze všech stran loga.
Barvy loga jsou:
Originální logo

#000000 (text)

#ffffff

(pozadí)

Inverzní logo

#fffffff (text)

#000000 (pozadí)

Ukázka loga:
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Profotky
Název
Pří odkazovaní na Profotky je možné použít Profotky nebo Profotky.cz. V jednom
dokumentu je možné využít oba typy názvu. Při odkazování na doménu je nutné
používat pouze www.profotky.cz, v případě uvádění protokolu je nutné používat
pouze https://www.profotky.cz.
Z typografického hlediska je nezbytně nutné, aby slova Profotky byly vždy jediným
slovam. To platí i při zalamování řádků, pokud by mělo být slovo Profotky rozděleno,
umístěte jej celé na nový řádek. Dále je nezbytně nutné, aby ve slovo Profotky vždy
začínalo velkým písmenem.
Skloňování Profotky je následující:
1. Profotky
2. Profotek
3. Profotkám
4. Profotky
5. Profotky
6. Profotkách
7. Profotkami
Název Profotky.cz se neskloňuje vůbec.

Logo a barvy
Při použití loga Profotky je nezbytně nutné dodržet formát bez ohledu na škálování
velikosti. Logo není povoleno jakkoli deformovat nebo upravovat jiným způsobem
než škálováním. Dále je nutné zachovat použité barvy tak, jak jsou nastaveny
v originálu dostupném ke stažení v naší aplikaci.
Font použitý v logu Profotky musí vždy být Rubik.
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Při začleňování loga do textu nebo jiných částí prezentace je nutné zachovat vnější
mezeru ve velikosti nejméně 1 REM nebo 16 pixelů. Vnější mezera je ze všech stran
stejná.
Pozadí loga je bílé nebo tmavé, v případě začlenění do grafiky je nutné, aby stejnou
barvu pozadí měla i vnější mezera kolem loga. V tomto případě je nutné, aby byla
vnější mezera stejně velká ze všech stran loga.
Barvy loga jsou:

#8842f0

#d20f0f
Pozadí

#ffffff

nebo

#231f1

Ukázka loga:
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EKOmy
Název
Pří odkazovaní na EKOmy je možné použít EKOmy nebo EKOmy.cz. V jednom
dokumentu je možné využít oba typy názvu. Při odkazování na doménu je nutné
používat pouze www.ekomy.cz, v případě uvádění protokolu je nutné používat
pouze https://www.ekomy.cz.
Z typografického hlediska je nezbytně nutné, aby EKOmy bylo vždy jedním slovem.
To platí i při zalamování řádků, pokud by mělo být slovo EKOmy rozděleno, umístěte
jej celé na nový řádek. Dále je nezbytně nutné, aby ve slově EKOmy byla část EKO
vždy psána velkými písmeny a část my vždy psána malými písmeny.
Název EKOmy ani EKOmy.cz se neskloňují.

Logo a barvy
Při použití loga EKOmy je nezbytně nutné dodržet formát bez ohledu na škálování
velikosti. Logo není povoleno jakkoli deformovat nebo upravovat jiným způsobem
než škálováním. Dále je nutné zachovat použité barvy tak, jak jsou nastaveny
v originálu dostupném ke stažení v naší aplikaci.
Při začleňování loga do textu nebo jiných částí prezentace je nutné zachovat vnější
mezeru ve velikosti nejméně 1 REM nebo 16 pixelů. Vnější mezera je ze všech stran
stejná.
Pozadí loga je vždy bílé, v případě začlenění do grafiky je nutné, aby stejnou barvu
pozadí měla i vnější mezera kolem loga. V tomto případě je nutné, aby byla vnější
mezera stejně velká ze všech stran loga.
Barva loga je černá. Ukázka loga:
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Fahion Look
Název
Pří odkazovaní na Fahion Look je možné použít pouze Fashion Look. Při odkazování
na doménu je nutné používat pouze www.fashion-look.cz, v případě uvádění
protokolu je nutné používat pouze https://www. fashion-look.cz.
Z typografického hlediska je nezbytně nutné, aby slova Fashion a Look vždy
začínaly velkým písmenem. Dále je nutné, aby Fashion Look byly spojeny
nezlomitelnou mezerou.
Název Fashion Look se neskloňuje.

Logo a barvy
Při použití loga Fashion Look je nezbytně nutné dodržet formát bez ohledu na
škálování velikosti. Logo není povoleno jakkoli deformovat nebo upravovat jiným
způsobem než škálováním. Dále je nutné zachovat použité barvy tak, jak jsou
nastaveny v originálu dostupném ke stažení v naší aplikaci.
Font použitý v logu Fashion Look musí vždy být Marck Script.
Při začleňování loga do textu nebo jiných částí prezentace je nutné zachovat vnější
mezeru ve velikosti nejméně 1 REM nebo 16 pixelů. Vnější mezera je ze všech stran
stejná.
Pozadí loga je vždy bílé, v případě začlenění do grafiky je nutné, aby stejnou barvu
pozadí měla i vnější mezera kolem loga. V tomto případě je nutné, aby byla vnější
mezera stejně velká ze všech stran loga.
Barvy loga je černá. Ukázka loga:
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PhoenixDesign
Název
Pří

odkazovaní

na PhoenixDesign je

možné použít PhoenixDesign nebo

Phoenix Design. V jednom dokumentu je možné využít pouze jedne typ názvu. Při
odkazování na doménu je nutné používat pouze www. phoenixdesign.cz, v případě
uvádění protokolu je nutné používat pouze https://www. phoenixdesign.cz.
Z typografického hlediska je nezbytně nutné, aby slova Phoenix a Design vždy
začínaly velkým písmenem. Pokud je použita forma názvu s mezerou je nutné slova

Phoenix a Design vždy spojit nezlomitelnou mezerou.
Pokud je použita jednoslovná forma názvu, tak pokud by mělo být slovo
PhoenixDesign rozděleno, umístěte jej celé na nový řádek. Dále je nezbytně nutné,
aby ve slově PhoenixDesign bylo vždy použito velké písmeno P a velké písmeno D.
Názevy PhoenixDesign ani Phoenix Design se neskloňují.

Logo a barvy
Při použití loga PhoenixDesign je nezbytně nutné dodržet formát bez ohledu na
škálování velikosti. Logo není povoleno jakkoli deformovat nebo upravovat jiným
způsobem než škálováním. Dále je nutné zachovat použité barvy tak, jak jsou
nastaveny v originálu dostupném ke stažení v naší aplikaci.
Font použitý v logu PhoenixDesign musí vždy být Rubik.
Při začleňování loga do textu nebo jiných částí prezentace je nutné zachovat vnější
mezeru ve velikosti nejméně 1 REM nebo 16 pixelů. Vnější mezera je ze všech stran
stejná.
Pozadí loga je vždy bílé, v případě začlenění do grafiky je nutné, aby stejnou barvu
pozadí měla i vnější mezera kolem loga. V tomto případě je nutné, aby byla vnější
mezera stejně velká ze všech stran loga.
Barvy loga je černá. Ukázka loga:
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KLERA
Název
Pří odkazovaní na Klera je možné použít Klera nebo K L E R A. V jednom dokumentu
je možné využít pouze jeden typy názvu. Při odkazování na doménu je nutné
používat pouze www.klera.cz, v případě uvádění protokolu je nutné používat pouze

https://www.klera.cz.
Z typografického hlediska je nezbytně nutné, aby slovo Klera vždy začínalo velkým
písmenem. V případě použití názvu K L E R A je nutné použít pouze velká písmena,
kde každé je odděleno nezlomitelnou mezerou.
Skloňování Klera je následující:
1. Klera
2. Klery
3. Kleře
4. Kleru
5. Klera
6. Kleře
7. Klerou
Název K L E R A se neskloňuje vůbec.

Logo a barvy
Při použití loga Klera je nezbytně nutné dodržet formát bez ohledu na škálování
velikosti. Logo není povoleno jakkoli deformovat nebo upravovat jiným způsobem
než škálováním. Dále je nutné zachovat použité barvy tak, jak jsou nastaveny
v originálu dostupném ke stažení v naší aplikaci.
Font použitý v logu Klera musí vždy být Lato.
Při začleňování loga do textu nebo jiných částí prezentace je nutné zachovat vnější
mezeru ve velikosti nejméně 1 REM nebo 16 pixelů. Vnější mezera je ze všech stran
stejná.
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Pozadí loga je vždy bílé, v případě začlenění do grafiky je nutné, aby stejnou barvu
pozadí měla i vnější mezera kolem loga. V tomto případě je nutné, aby byla vnější
mezera stejně velká ze všech stran loga.
Barvy loga jsou:

#0028ff

#00d6ff

Ukázka loga:

BlueNet.cz © 2021

14

