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01 / 
HLAVNÍ 
HODNOTY

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Zde můžete popsat hlavní hodnoty vaší společnosti. 
Jaké prohlášení nejlépe reprezentuje srdce a duši vaší firmy?

Existuje nějaký kodex chování, který vaše společnost dodržuje nebo
charakteristický tón hlasu, který zůstává konzistentní

napříč všemi kontaktními kanály?



02 / LOGO
Logo je grafická značka nebo stylizovaný název používaný k identifikaci společnosti, 
organizace, produktu nebo značky. Dá se kombinovat s textem a pomáhá šířit povědomí o 
značce. Jaký je příběh vašeho loga a co představuje?

Nezapomeňte vysvětlit technické podrobnosti, jako je správné použití loga, např.:
„Při používání našeho loga dávejte pozor na bezpečnostní zónu kolem loga o velikosti
písmena "W". V této bezpečnostní zóně by neměly být žádné rušivé prvky.
Neměňte jeho barvu."

Základní logo Vertikální logo s textem Horizontální logo s textem



Jak správně používat naše logo:
Zde je několik příkladů správných barevných 
kombinací.

Čeho se vyvarovat:
Neumisťujte logo na málo kontrastní pozadí a ujistěte 
se, že nezakrývá důležité prvky.



03 / BARVY
Konzistentní barevná paleta ve všech prodejnách zlepší rozpoznatelnost vaší značky.
Můžete vysvětlit význam zvolené palety barev a přidat
příklady, kde a jak barvy správně používat. 

Primární barvy

Sekundární barvy

Používají se pro logo, fonty, ikony, web a reklamní materály 

Používají se pro logo, fonty, ikony, web a reklamní materály

#447B72

#E9B68B

#2C3C4C

#C4DED9

#F2DCCD



04 / TYPOGRAFIE
Které písmo nebo sadu písem používáte
a jaké jsou jejich hlavní vlastnosti?

Vybrali jste font na základě toho, že je hravé, vážné, 
elegantní nebo moderní? Jak odráží vaši značku a jaké 
velikosti a tloušťky fontu používáte?

Tloušťka písma Struktura

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789 (&?!/,:;-_*”)

Roboto
Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789 (&?!/,:;-_*”)

Roboto
Normal

Title, H1
40px, bold

Subtitle, H2
20px, normal

Body text - P
16px, normal

Heading, H3
24px, bold

Hero Body
18px, normal

CTA
16px, normal

Your favorite business
We are here for you

Our shop firmly believes in the zero-waste philosophy
as we care about the environment and people.

The easiest way to get your goods

Everything you need to lead a zero-waste 
lifestyle in one online store.

Buy now



05 / AKTIVA
Používá vaše společnost nějaká konkrétní aktiva, jako jsou 
ilustrace, ikony, fotografie lidí nebo předmětů v určitých prvcích?

Použijte tento prostor k definování stylu vašich aktiv a uveďte
příklady z reálného života. Udržujte svá aktiva konzistentní pro další 
posílení povědomí o vaší značce.

Styl fotografie Ikonografie



Vzory Ilustrace



© 2022 All rights reserved

Logo vaší společnosti



Před editací této šablony, 
prosím, nejdříve vytvořte 
kopii!

1. V menu zvolte File > Make a copy.
2. Vepište název a vyberte umístění souboru
3. Zvolte OK.
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