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Základní logotyp
1.1 Favicon

Zkrácená verze loga se skládá z písmena M. 
Tato zkrácená verze loga se používá pouze v případech, 
kde není možné použít celý název kvůli nedostatku prostoru. 
Například favicon na webových stránkách.



Základní logotyp
1.2 Logotyp - primární verze se sloganem

Primární logotyp je vytvořen z názvu Medgar, který tvoří upravený font Grodna. 
Dále sloganu Mandlová medovina, který tvoří také font Grodna. 
Tato primární verze by se měla používat na světlém nebo hnědém podkladu.



Základní logotyp
1.3 Logotyp - primární verze bez sloganu

Tato varianta se používá v případech, kdy logo bude v malém formátu
 a nepůjde přečíst slogan.



Základní logotyp
1.4 Logotyp - sekundární verze se sloganem

Tato verze loga se používá v případech, kdy není možné použít primární logotyp. 
Například pro širokoúhlý formát. 



Základní logotyp
1.5 Logotyp - sekundární verze bez sloganu

Tato verze loga se používá v případech, kdy není možné použít primární logotyp a ani 
sekundární verzi se sloganem. 



Základní logotyp
1.6 Proporce

Písmeno „M“ ve sloganu definuje velikost A, 
která tvoří mezery mezi řádky a logem. 
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Základní logotyp
1.7 Ochranná zóna

Prázdný prostor kolem logotypu definuje minimální prostor, který musí být ponechán 
mezi logotypem a jakýmkoliv dalším grafickým prvkem jako je např. text, ilustrace nebo 
ohraničení. Cílem je, aby si logotyp uchoval silnou pozici, ať se objeví kdekoliv. Pokud je to 
možné, ponechte kolem logotypu i více prostoru.



Základní logotyp
1.8 Charakter

Vizuální identitu tvoří obličej Medgara a dekorační prvky jako například včely a textové 
oddělovače tvořené z outlinových čar.



Základní logotyp
1.9 Základní barevnost

Použití barev je velmi důležitým aspektem vizuální identity.
Důsledné používání těchto základních barev přispěje
k sjednocení vizuálního stylu značky a budování 
zapamatovatelnosti značky. Barvy je proto důležité
reprodukovat s co největší přesností. 

zlatá
#b4914d
RGB: 180/145/77
CMYK: 26/37/74/15
Pantone: 465 C

Hněda:
#1d0808
RGB: 29/8/8
CMYK: 51/65/79/74
Pantone: 4975 C

Černá
#030101
RGB: 3/1/1
CMYK: 89/78/62/96
Pantone: 4259 C



Základní logotyp
1.10 Jednobarevná reprodukce (monochrom)

Monochrom se používá pouze v případech, kde se logo bude muset tisknout nebo použít 
pouze v jedné barvě.



Základní logotyp
1.11 Zakázané použití loga

Logo neumisťujte na barvy, které nejsou uvedeny v manuálu a zároveň na fotografie, 
kde bude špatně čitelné. Jsou zakázané také efekty na logu jako jsou
přechody, záře, stíny apod. 



Typografie
2.1 Primární písmo

Primárním písmem pro logo je Grodna. Tento font se používá pouze v logu a sloganu.

Grodna

ABCDEFGHIJKLMNOoPQRSTUVWXYZ

0123456789 @#$&*{}?!.:-_

FOnt prO lOgOtyp



Typografie
2.2 Sekundární písmo

Sekundární písmo pro obsahový text je rodina fontu
Grenze. Tento font je určen pro webové stránky, nadpisy
a běžný text.

Grenze regular

Grenze Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 @#$~&*{}?!.:-_

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 @#$~&*{}?!.:-_

Font pro nadpis a text



Aplikace
3.1 Etiketa



Aplikace
3.2 Vizitky



Aplikace
3.3 Hlavičkový papír



Aplikace
3.4 Facebook bannery



Zdrojové soubory
4.1 Odkazy ke stažení

Veškeré soubory jsou nahrané na Google disku ve formátech JPG, PNG, PDF, AI.

Varianty Loga
Fonty
Etikety
Vizitky
Hlavičkový papír
Vizuální identita
Video
Ostatní grafika

https://drive.google.com/drive/folders/1yoMaf96Rt4Nz7zIUXS8TbYSK9N6BXAJw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a-zMgK__HfSvcXjxqROZFxoMlOJsbFq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PpEhBtozS6746HhWeLymxuH6PuQA1YYq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HknrHzSv0O2l4hCoIobxo6KN9gYOxucg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pbpuAdWLIZmZoiy6NwBSUkqjhKHZ4pB_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K8fY7-9ELNK7PgLYMAjJR0eh4AptdUFz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtVJzKwQkDrjOssCvGbdnH8R_cQ-zS9Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ABkcCtEoobczH5hIdeb8fAgvy6t5ueKZ?usp=sharing

