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Úvod

Základ grafické identity, logo E LINKX, představuje naše přesvědčení 

o profesionální softwarové společnosti. Věříme, že již první pohled 

na logo bude nutit ostatní proniknout do hodnot naší společnosti. 

Inovace jsou napříč historií společnosti.

Logo jako základní vizuální styl odráží důslednost a péči. 

Bylo vytvořeno s cílem zajistit jeho správné použití kdykoliv je 

reprodukováno a uplatňováno.



Logo a použití

Logo E LINKX představuje identitu společnosti, silné spojení značky 

a odráží přímou a vizuální direktivitu. Písmeno x je symbolizováno 

jako protilehlý grafický symbol naznačující směr a vizi.
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Minimální velikost loga

Minimální povolená šířka pro logo 

je 20 mm (výška je v poměru k šířce 

loga)

Použití:

a. Logo by mělo být použito na 

všech publikacích, jako potvrzení 

pravosti publikace společnosti 

E LINKX a.s.

b. E LINKX logo by mělo být použito 

ve všech případech, kde je 

nutné použití oficiální značky 

jako brandu. Například by mělo 

být použito jako značka brandu 

v publikacích a při veřejných 

událostech, které vizuálně 

reprezentuje E LINKX jako 

společnost.

c. Povolené je používání pouze 

tohoto loga, které bylo vytvořeno 

v souladu s obchodním a 

marketingovým plánem. 

Jakékoliv jiné použití loga, které 

neupřesňuje nebo nedovoluje 

tento manuál, není povoleno.

Ochranný prostor loga

Ochranný prostor kolem loga je 

definován jako vzdálenost od loga 

rovnající se šířce jedné poloviny 

symbolu písmene „x“.

min. 20 mm
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Barevné logo

Primární verze: základní použití barevných verzí v plné barvě a bílé na tmavém pozadí (barva pozadí viz. barevná  

paleta str. 8).

Sekundární verze: použití těchto barev je možné pouze v případě, že se nejedná o zcela bílé pozadí anebo tmavší 

odstín tiskového média, případně podkladu.

Černobílé zobrazení: používá se jen v omezených případech a to pouze tam, kde není možné použití 

plnobarevného loga nebo u dokumentů, kde technologie tisku neumožňuje jíné než černobílé zobrazení 

informace.
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Barevná paleta

Barva je klíčová komponenta vizuální identity. Primární barevná 

paleta vychází z barev loga E LINKX. Při použití těchto barev, napříč 

korporátním stylem, vytváří komunikační celek, který přispívá k 

propojení vizuální identity. Barvy primární palety mohou být použity 

pro text, barevná pole, pozadí a jiné grafické elementy.

ELINKX Azure

PANTONE 315 C

CMYK: 90, 48, 34, 9

RGB: 17, 108, 134

Hex: 116c86

ELINKX Red

PANTONE 186 C

CMYK: 0, 100, 100, 10

RGB: 214, 31, 38

Hex: d61f26

WMS Red

PANTONE 1797 C

CMYK: 13, 88, 72, 2

RGB: 207, 70, 74

Hex: cf464a

Business Blue

PANTONE 534 C

CMYK: 100, 79, 35, 23

RGB: 24, 65, 102

Hex: 184166
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Typografie

Písemná komunikace je zásadní pro budování značky E LINKX 

a typografie slouží k doplnění loga i vizuálního jazyka. Písmo 

Seravek bylo vybráno jako oficiální písmo společnosti E LINKX a.s. 

a bude použito ve všech publikacích – web a tisk. Zvolené písmo 

Seravek je schopno doplňovat logo E LINKX a přívětivě, svěže 

komunikovat a zajistit přístupnost k informacím.

AaBbCcDdE-
efGgHhIiJjkKlLmM 
nNOpP 1234567890
Písmo rodiny Proxima Nova

AaBbCcDdEe 
fFGgHhIiJjkKlLmM 
nNoO 1234567890
Písmo rodiny Calluna
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Použití písma rodiny Proxima Nova v tiskovinách a na webu

Proxima Nova
Informační systém Esyco je určen pro společnosti ze sféry 

obchodu a služeb. Tento systém je členěn do jednotlivých modulů, 

prostřednictvím kterých jsou potom prováděny jednotlivé procesy 

společnosti. Esyco je všestranný informační systém, jehož předností 

je možnost spravovat z jednoho místa e-shop a také řídit skladové 

zásoby spolu s vyspělým ERP systémem. 

Použití písma rodiny Calluna v tiskovinách a na webu

Calluna
Architektura přepravně - logistického systému je postavena na 

distribuovaném řešení. Systém eTransys zajišťuje a řídí veškeré 

operace se zásilkou, od vzniku požadavku na přepravu, celý průběh 

přepravy, až po úplné vyúčtování a ukončení procesu.
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Aplikace korporátní identity

Zde jsou příklady možného použití korporátní idenity v plném 

rozsahu. Při provádění plně integrované marketingové kampaně je 

důležité, aby logo dodržovalo zásady stanovené v tomto grafickém 

manuálu a tvořilo základní komunikační prvek celkové image 

společnosti. Jakákoliv aplikace loga a použití korporátního stylu musí 

být schváleno ředitelem marketingu.

Základní vizuální prvek

Základním vizuálním prvkem korporátní identity (kromě loga) jsou dva 

čtverce, v primárních barvách společnosti, těsně vedle sebe. Umísťují se 

k vrchní nebo spodní hraně aplikovaného média v minimální vzdálenosti 

poloviny jeho celkové šířky od levého okraje.

min. 10 mm
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Produktová loga

Součástí korporátní identity společnosti jsou také produktová loga.
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Grafický manuál společnosti E LINKX a.s.

Grafický manuál byl navržen a vytvořen obchodním a marketingovým oddělením společnosti E LINKX a.s.

Poslední aktualizace proběhla v dubnu 2016.


