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Logo
společnosti
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Základní logo

a název společnosti

Logo je tvořeno symbolem a nápisem 

ELINKX. Název společnosti zapisujeme 

jako E LINKX, a. s. Mezi písmeny E a L

je vždy mezera! Zkratku a. s. píšeme

s čárkou a s mezerou za písmenem a.!

1.1
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Logo v negativním

provedení

Logo obvykle používáme v základním 

provedení. Negativní i černobílá varianta

jsou určeny pro situace, kdy

barevnou verzi není možné použít.

Výjimka pro použití černé/bílé verze

platí, když grafické ztvárnění tiskovin této 

akce vyžaduje logo v bílé, či černé verzi.

1.2
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Ochranná zóna loga

Ochranná zóna má poskytnout logu

ochranu a zachovat tak jeho ideální

čitelnost, odlišitelnost a vzdušnost.

Jde o prostor vyjádřený výškou

grafického symbolu loga. Do tohoto 

prostoru by neměly zasahovat žádné

cizí objekty, loga atd.

1.3
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Nejmenší velikost loga

Tento případ by měl nastávat jen

v kritických aplikacích. Ve většině případů 

by logo mělo zústat v takové velikosti,

aby bylo bez obtíží čitelné.

Logo by mělo být použito

na všech publikacích, jako potvrzení

pravosti publikace společnosti. Povolené 

je používání pouze tohoto loga, které

bylo vytvořeno v souladu s obchodním

a marketingovým plánem. 

1.4

20 mm

Zobrazení nejmenší velikosti v měřítku 1:1



1.5 a) b)

c) d)

Umístění loga na geometrický střed. Ten nicméně 

nepočítá s plochou symbolu, a logo je vnímáno, 

jako by bylo umístěno příliš vlevo.

Logo je možné umísit na geometrickou

šíři např. textového bloku s jinými objekty

na levou zarážku.

Logo je možné umísit na geometrickou

šíři např. textového bloku s jinými objekty

na pravou zarážku.

Správné umístění loga na střed vertikální

a horizontální osy.

Umístění loga

k jinému objektu

2.1



Zakázané varianty

použití loga

Některé ukázky nepovoleného použití

a úprav loga kde se mění čitelnost,

barevná specifikace a obecně jeho 

charakter. Výjimkou může být natočení 

loga o 90° v případech použití jako

je vlajka.

1.6 NenatáčetNepřebarvovat

Neměnit kontrastNedeformovat

Nepřemísťovat symbolNezaměňovat barvy
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Firemní slogan

Pro doplnění informace o zaměření naší

společnosti využíváme slogan, který

záměrně pouze obecně popisuje,

čím se společnost zabývá.

1.7
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Firemní slogan

v použití s logem

V grafické rovině slogan pouze doplňuje

logo v rámci formátu, nestává se jeho 

součástí.

Slogan je využíván na vizitkách,

v inzercích, a případně v dalších aplikacích

určených pro situace, kde je potřeba

definovat zaměření společnosti.

1.8

2.4
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Základní a doplňkové 

barvy

V běžné komunikaci používáme základní 

korporátní barevnost. Doplňkové barvy 

můžeme využívat pro ilustrace, barevné 

lazení fotografií, doplňkové prvky

na inzerci.

Chladné, umírněnější odstíny 

doporučujeme používat v korporátním 

prostředí. Další možné odstíny budou

vhodné pro uvolněnější komunikaci

na sociálních médiích, nebo

PR komunikaci.

2.1

3.1

PANTONE 534 C Cobalt Blue

RGB:               25   64   94

HEX:               19405E

CMYK:            100  78  48  14

PANTONE 7697 C Pastel Blue

RGB:               75   124   165

HEX:               4B7CA5

CMYK:            75  45  22  0

PANTONE 7457 C Mint

RGB:               188   222   226

HEX:               BCDEE2

CMYK:            31  2  13  0

PANTONE 663 C Papyrus

RGB:               248   250   241

HEX:               F8FAF1

CMYK:            4  0  8  0

PANTONE 1595 C Tra�c Orange

RGB:               241   136   17

HEX:               F18811

CMYK:            0  55  96  0

PANTONE 1797 C Strawberry Red

RGB:               225   49   61

HEX:               E1313D

CMYK:            4  91  72  0

Základní barvy

Doplňkové barvy



Logo na barevném 

pozadí

Použití loga v barevné verzi je určeno 

zejména pro specifické případy, luxusní 

dárky apod.

Nejde o způsob, jak zobrazovat logo

při každodenním použití. Použití loga

v negativní verzi je možné, ale je vhodné 

běžně používat spíše klasickou,

pozitivní verzi

2.2

3.2

Použití loga na základních barvách je možné dle následujícího klíče.

Není povoleno aplikovat logo na pozadí, kde bude nekontrastní.



Logo na fotografii

U obrázků označených křížkem je

logo nevhodně umístěno buď na rozhraní

kontrastních prvků, nebo do části obrázku,

kde logo zaniká, neboť pozadí není

dostatečně kontrastní.

2.3
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3.4

Barevné přechody 

fotografií

Abychom podpořili dojem, že tiskovina

je produktem E LINKX, a. s. můžeme 

fotografii tónovat do firemních barev.

2.4
Původní fotografie

Upravená fotografie s barevným přechodem
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a jeho použití03



4.1

Základní písmo

Základním písmem vizuálního stylu

je Proxima Nova z americké písmolijny 

Mark Simonson Studio. Vizuální styl 

využívá čtyři řezy. Základní řez Light

a půltučný řez Semibild jsou určeny

pro sazbu perexů a nadpisů kapitol,

tučný Extrabold je určený pro slogany

a zdůrazňování popisu.

Proxima Nova Semibold

Tímto písmem sázíme nadpisy a slogany

Proxima Nova Light

A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g 
h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ě š č ř ž ý á í é

Proxima Nova Extrabold

TOTO PÍSMO JE URČENO PRO SLOGANY

3.1



Náhradní písmo pro

použití v kancelářských

aplikacích

V případech kdy sázíme profesionální

tiskoviny v grafických programech

používáme písmo Proxima Nova. Pro užití

v běžně dostupných aplikacích

a v situacích, kdy není možné zakoupit

licenci písma Proxima Nova můžeme 

využít volně dostupné písmo Metropolis.

3.2
Metropolis Semi Bold

Tímto písmem sázíme nadpisy a slogany

Metropolis Light

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z a b c d 
e f g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ě š č

Metropolis Extra Bold

TOTO PÍSMO JE URČENO PRO SLOGANY



Použití systémového

písma

Pokud nemáme možnost si stáhnout

písmo Metropolis, které je ke stažení 

zdarma, můžeme použít systémové

písmo Arial nebo Helvetica.

3.3
Arial Bold (Helvetica Bold)

Tímto písmem sázíme nadpisy a slogany

Arial Regular (Helvetica Regular)

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z a b c d e 
f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ě š č

Arial Bold (Helvetica Bold)

TOTO PÍSMO JE URČENO PRO SLOGANY

5.1



Příklad sazby za použití

korporátního písma

Text se nesmí deformovat, obtahovat

linkou. Rozdělovníky na konci řádků by se 

neměly vyskytnout více než 2 nad sebou, 

text je poté hůře čitelný. Preferována je 

sazba bez dělených slov. Sazba kratších 

nebo „živých“ textů (rozhovor, plakát, leták) 

je uvolněnější „na prapor“. Delší texty 

(typicky sloupcová sazba) jsou pak sázeny 

s citlivým zarovnáním doleva.

VERZÁLKY je možno používat pouze

v nadpisech a názvech akcí, značek apod.

Rozhodně není vhodné verzálkama sázet

celé odstavce! K takovému zvýraznění

slouží tučný řez písma.

3.4

5.2

Účetnictví 

„V rámci esyco business máte zajištěnou 

podporu účetní a daňové legislativy, CZ

a SK a také kompletní obchodní procesy,

od poptávky až po fakturaci, expedici, 

včetně přímé návaznost na účetnictví a 

platební styk.“ 

Řízený sklad: 

Data jsou přenášená online do informačního 

systému, a tak přesně víte, kde a kolik zboží 

se ve skladu nachází. Řízený adresovaný 

sklad umožňuje provádění skladových 

operací prostřednictvím aplikace v mobilním 

terminálu s plnou podporou čárových

kódů, přesuny zboží mezi sklady/lokacemi, 

evidence šarží, exspirací, tisku 

produktových štítků a štítků pro přepravce, 

elektronickou komunikaci s přepravci a 

inventuru skladu.

E-shop

V rámci systému esyco business 

provozujete B2B/B2C e-shopy v různých 

jazykových mutacích. Administrace 

e-shopu je přímo součástí esyco business. 

Na kartě zboží vidíte aktuální data (např. 

skladová dostupnost, fronta nevyřízených 

objednávek nákupních a prodejních, atd.). 

Data jsou přenášena on-line, obou 

směrně, jak do e-shopu, tak z e-shopu do 

esyco business.

Součástí systému je také podpora 

elektronické komunikace s dodavateli

i odběrateli a „full e-business“, 

prostřednictvím EDI komunikace

pro automatické zasílání dokladů

v elektronické podobě. Prostřednictvím 

datových výměn je možné poskytnout 

vašim partnerům například stahování 

ceníků zboží, objednávat, fakturovat

a další.
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5.3

Firemní ikony04



5.5

Aplikace 
vizuálního stylu05



5.6

Firemní vizitky

Firemní vizitka je v Euro formátu

velikosti 85 × 55 mm

Jméno a titul: Proxima Nova Semibold, 

velikost 11 pt

Název funkce: Proxima Nova Light,

velikost 7,5 pt 

Telefonní čísla, e-mail, web:

Proxima Nova Light, velikost 7,5 pt

Adresa společnosti:

Proxima Nova Light, velikost 7,5 pt

Slogan je na vyžádání v oddělení 

marketingu.

5.1

+420 123 456 789

+420 123 456 789

lkunath@elinkx.cz

www.elinkx.cz

Ing. Lumír Kunath
Výkonný ředitel

E LINKX, a. s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

+420 123 456 789

+420 123 456 789

scincalova@elinkx.cz

www.elinkx.cz

Ing. Soňa Činčalová
Vedoucí oddělení ERP Customer

Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

1 3
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Přehled firemních 

divizních ikon

Pro podporu informace o souhrnu služeb

vznikla sada ikon shrnující hlavní divize, 

které společnost do svých aktivit zapojilo.

Tyto ikony se mohou používat jak

v internetové prezentaci společnosti,

v tiskovinách, tak ina velkoplošných

aplikacích (auta, billboard apod.)

4.1

5.4
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5.7

Hlavičkový papír

Ukázka hlavičkového papíru

nebo tiskové korespondence

na formátu A4 

5.2

1

– Zábřeh

a Bruto



E-mailový podpis

Ukázka firemního podpisu v aplikaci 

e-mailového klienta nebo Outlooku.

5.3

t     +420 724 222 128 
e     scincalova@elinkx.cz

Ing. Soňa Činčalová
Vedoucí oddělení ERP Customer

E LINKX, a. s., Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava
Czech Republic, www.elinkx.cz

Obsah tohoto e-mailu má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy
či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy jsou uzavírány osobami oprávněnými.

3
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Firemní inzerce

Ukázka firemní inzerce (případová 

studie letáku v anglickém jazyce).

5.4

1

5.9

Our mission involves helping you keep tanks and 

cargo holds in top shape, supporting maintenance 

e�orts with the right chemicals, and providing the 

most ideal water and fuel treatment for optimum 

operation.

www.elinkx.cz

We approach every 
project with our 
customer needs



Identifikační karty 

zaměstnanců

Potisky vstupních identifikačních karet 

zaměstnanců velikosti 78 × 46 mm

5.5

1

5.10

Ing. Rostislav Programový
programátor

Inovativní softwarová řešení

Ing. Jana Dlouhojmenná
projektový manažer



PowerPoint 

prezentace

Návrhy snímků firemní prezentace  

pro aplikaci Microsoft PowerPoint.

5.6

1



Navigační prvky

Ukázka směrových navigačních šipek 

a prvků s použitím firemních ikon.

5.7

1

Firemní teambuilding



Roll Up

Firemní roll-up bannery standardního

rozměru 850 × 2000 mm

5.8

1

informace: info@elinkx.cz

telefon: +420 597 444 777

www.elinkx.cz

informace: info@elinkx.cz

telefon: +420 597 444 777

www.elinkx.cz

Inovativní přidaná 

hodnota pro naše klienty



Vlajky

Firemní vlajky na odolném podkladu

5.9

1



Orientační cedule

Ukázka orientačních cedulí pro použití 

v interiéru

5.10

1

Zasedací místnost

WC ženy

Kuchyňka

Divize ICT

Divize logistiky PPL

Výkonný ředitel


