LOGO
Logo je navržené jako součást
vizuálního stylu propagačních
materiálů a slouží k vizuální
podpoře oblastní destinační
společnosti Krkonoše.

VELIKOST A MINIMÁLNÍ
VELIKOST
Logo je možné používat
v různých velikostech při
respektování minimální velikosti.
Minimální velikost loga
je 10 mm na výšku.
Minimální velikost

OCHRANNÁ ZÓNA
10 mm

Ochranná zóna chrání logo
před ostatními vizuálními prvky
a umožňuje mu vyniknout.
Minimální vzdálenost prostoru
ochranné zóny (X) od krajů
odpovídá výšce znaku K
v názvu KRKONOŠE.
Ochranná zóna

BAREVNÉ VARIANTY
Logo je navrženo v barevné, černé
a bílé variantě.

Pozitivní barevné logo

Barevné logo
Barevná varianta loga je určená
tam, kde je možné použít barevné
zobrazení. Použití této varianty
by mělo být dominantní při
respektování barevnosti podkladu
a použité technologie zobrazení.

Černé nebo bílé logo
Černá nebo bílá varianta je určená
pro případy, kdy není možné použít
barevné logo. Barva pozadí může
být v různých barevných odstínech,
které jsou dostatečně kontrastní
vůči logu.

Pozitivní černé logo

Negativní bílé logo

DEFINICE BAREV
Respektování barev je předpokladem
k dlouhodobé životnosti loga.
Používejte zdrojové formáty loga.

CMYK 0-40-100-0
RGB 236-172-0
PANTONE 1235 C/116 U
ORACAL 020 golden yellow
ImagePerfect 5720 apricot gloss
CMYK 100-50-20-0
RGB 22-102-164
PANTONE 302 C/3015 U
ORACAL 067 blue
ImagePerfect 5748 cosmos gloss
CMYK 0-100-95-0
RGB 205-5-0
PANTONE Red 032 C/U
ORACAL 028 cardinal red
ImagePerfect 5729 tomato gloss

CMYK 0-0-0-100
RGB 0-0-0
PANTONE Black
ORACAL 070
ImagePerfect 5708

CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
ORACAL 010
ImagePerfect 5701

POUŽITÍ NA BAREVNÉM
POZADÍ
Správnost použití jednotlivých
barevných variant na různá
pozadí zobrazují ukázky. Není
možné zobrazit všechny odstíny
podkladů, proto je důležité, aby
bylo logo vždy na podkladu dobře
viditelné a dostatečně kontrastní.
Na znázorněných plochách různé
tonality jsou zobrazené doporučené
barevné varianty loga.
Pokud je členité pozadí rušivé
pro umístění loga, umístěte logo
na bílou podkladovou plochu při
respektování ochranné zóny.
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UKÁZKY CHYBNÉHO
POUŽITÍ
Ukázky nejčastějších chyb se
vztahují na všechny barevné
varianty loga. Dodržujte pravidla
užití loga, která jsou popsaná
v tomto manuálu a používejte
zdrojové formáty loga.
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