


Brand Guideline & Definition dokument 
tvorí dôležitú súčasť každej značky. 
Tento dokument definuje a vymedzuje 
hranice na využitie, formátovanie a 
tvorbu materiálov pod značkou 
zastúpenou autorskými právami autora 
a objednávateľa.  

Hlavnou úlohou dokumentu je 
oboznámiť kohokoľvek, kto bude s 
materiálmi pracovať ohľadom správneho 
využitia vytvorených materiálov a 
interných myšlienok resp. hodnôt 
spoločnosti, ktoré je potrebné 
zdôraznovať pri tvorbe akýchkoľvek 
digitálnych aj printových prácach, 
marketingových kampaniach, 
stratégiach a pri všeobecnom 
súkromnom a komerčnom využití diela.  

Autor: 

Jozef Višňovský / brand designer 
info@jvg.sk 
www.jvg.sk 
JVG’S™ 

Stiahnuť firemnú identitu → 

Projekt bol realizovaný aj vďaka týmto 
značkám ↓

Dokončený Brand 
Guideline 
dokument je 
dôkazom úspešnej 
spolupráce.

1 Vivero GRAND™ 1. úvod 

mailto:info@jvg.sk
http://www.jvg.sk
mailto:info@jvg.sk
http://www.jvg.sk


2 

1. úvod 

2. obsah 

3. logo 

3.1.detail ikony 

3.2.variant pre svetlý podklad 

3.3.variant pre tmavý podklad 

3.4.ideový rozbor 

3.5.konštrukcia 

3.6.farebnosť 

3.7.ochranná zóna a jej využitie 

3.8.minimálna veľkosť 

3.9.nepovolené úpravy 

4. písmo 

5. farby 

6. emailový podpis 

7. vizualizácie 

1 

2 

3-11 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15-21

Vivero GRAND™ 2. obsah
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3. logo

3 Vivero GRAND™ 3. logo / 1. detail ikony
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Ikona spoločne s logom tvoria základ 
identity. Tie sú vytvorené ako primárna 
prezentačná časť a majú byť väčšinovo 
využívané. Ikony a logá sú využívané na 
podklade, ktorého priemerná hodnota 
HEX kódu (#) v monochromatickom 
formáte patrí do rozsahu od #A0A0A0 

po #000000. Pri farebnom variante 
podklad nesmie obsahovať totožnú 
farbu loga, ikony, alebo typografie.

Vivero GRAND™ 3. logo / 2. variant pre svetlý podklad

Použiteľnosť loga a 
ikony nesmie byť 
limitovaná ani 
pokladom, ani 
využitým 
materiálom. 

ikona logo

alternatívy
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Ikona spoločne s logom tvoria základ 
identity. Tie sú vytvorené ako primárna 
prezentačná časť a majú byť väčšinovo 
využívané. Ikony a logá sú využívané na 
podklade, ktorého priemerná hodnota 
HEX kódu (#) v monochromatickom 
formáte patrí do rozsahu od #A0A0A0 

po #000000. Pri farebnom variante 
podklad nesmie obsahovať totožnú 
farbu loga, ikony, alebo typografie.

Použiteľnosť loga a 
ikony nesmie byť 
limitovaná ani 
pokladom, ani 
využitým 
materiálom. 

Vivero GRAND™ 3. logo / 3. variant pre tmavý podklad

ikona logo

alternatívy



 

Vizuál spoločnosti je navrhnutý tak, aby 
vyjadroval jasný progres smerom hore 
ako pre klientov spoločnosti, tak aj pre 
samotných zamestnancov v podobe 
kariérneho rastu. Flexibilita a 
jednoducosť finálneho konceptu 
umožňuje prezentovať spoločnosť s 
flexibilnými cielmi neutrálne.  

Hlavná myšlienka je zasadená v použití 
písmen “V” a “v” ako vyjadrenie 
progresu a splnených úloh v podobe 
začiarknutého políčka.  

Písmo obsiahnuté v logu na vizuálnu 
prezentáciu názvu spoločnosti je 
Brother 1816 Soft. Toto písmo bolo 
ručne upravené tak, aby jeho váha a 
optická kompenzácia priamo fungovala 
spoločne s ikonou. 

Na mieru 
spracovaný vizuál je 
reflekciou hodnôt a 
zásad spoločnos/.

6 Verifin Slovensko 3. logo / 4. myšlienkový rozbor
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Vizuálna definícia 
ako hrúbok línii a 
objektov, tak aj 
vzájomných vzťahov 
a priestoru medzi 
nimi.

7 Vivero GRAND™ 3. logo / 5. konštrukcia



8 Vivero GRAND™ 3. logo / 6. farebnosť

Definícia 
umiestnenia 
jednotlivých farieb a 
gradientov v logu. 

Celkový vizuál spoločnosti je pripravess 
na mieru jej hodnotám, aktivitám a 
záujmom. Pri tvorení akýchkoľvek 
reklamných materiálov je potrebné tieto 
sssmyšlienky správne prezentovať v 
kombinácií s logom, farbami a ich 
povoleným použitím  

Black  #000000White  #ffffff



 

9 Vivero GRAND™ 3. logo / 7. ochranná zóna a jej využitie

Ochranná zóna sa 
vzťahuje na všetky 
varianty loga, aj keď 
nie sú súčasťou 
definície na tejto 
strane.

Ochranná zóna v blízkom priestore loga 
alebo ikony zabezpečuje jeho správne 
umiestnenie a definíciu prázdneho 
priestoru okolo neho. 

Vytvorením kompozičného obdĺžnika a 
jeho následným zväčšením o 50% sme 
dostali vzdialenosť X, ktorá je 
definovaná ako horizontálna vzdialenosť 
medzi pôvodným a zväčšeným 
kompozičným obdĺžnikom.

šírka x prázdny priestor

výška objektu

x*x

výška x

šírka x prázdny priestor

výška objektu

x*x

výška x
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Pri menších 
veľkos/ach je ikonu 
jednoduchšie 
rozoznať.

Vivero GRAND™ 3. logo / 8. minimálna veľkosť

Zobrazenie loga a ikony v rôznych 
veľkostiach, pričom sa snaží definovať 
najmenšiu možnú veľkosť na využitie 
loga a ikony.  

Pri týchto a menších 
veľ kostiach nepoužívať 

logo, ale ikonu.

512x512 pix. 256x256 pix. 128x128 pix. 96x96 pix.



 

11 Vivero GRAND™ 3. logo / 9. nepovolené úpravy

Akákoľvek deformácia 
tvaru je  neprípustná z 
estetického hľadiska. 
Logo bude pôsobiť 
neprofesionálne.

Jednotlivé segmenty 
sú pevnou súčasťou 
loga a je zakázané ich 
bezdôvodne mazať, 
prípadne prekresľovať.

Zmena orientácie 
jednotlivých 
segmentov  spôsobí 
úplnú zmenu 
kompozície a vizuálnej 
prezentácie diela.

Nedodržaním 
ochrannej zóny 
riskujete nepriehľadné 
riešenie a zásah 
rušivých elementov do 
vizuálu.

Dajte si vždy záležať 
na dodržaní 
ochrannej zóny, 
proporcií, farieb a 
obsahu vizuálu. 

Dizajn a konštrukcia logotypu bola 
pevne určená jeho autorom a preto je 
potrebné firemnú prezentáciu využívať 
riadne a neznehodnocovať jej potenciál 
úspešne prezentovať projekt / 
spoločnosť zlým použitím vizuálov. 

Na príkladoch je využitý variant ikony, 
ale pravidlá sa vzťahujú na všetky 
zvyšné varianty. 
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o Tieto písma so všetkými váhovými 

kategóriami sú relevantné pre použitie 

Brother 1816 Soft: 

Použité ako podslogan loga. V 
materiáloch využívať ako doplňujúci 
prvok nadpisu

Maecenas faucibus mollis interdum. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus.

abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

0123456789*#@`~
#-

Vivero GRAND™ 4. písmo
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Hex (#FFFFFF) RGB 
(255, 255, 255) 

CMYK (0, 0, 0, 0) 

w
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te

Prezentácia značky spočíva vo vyniknutí 
obsahovej stránky. Preto navigačný aj 
hlavný vizuál je využivaný v čiernej / 
bielej kombinácií. Návrh vizuálu loga / 
ikony je pripravený na monografické 
využitie. 

Hex (#000000) 
RGB (0, 0, 0) 

CMYK (0, 0, 0, 0) 
Pantone © (Black C)
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Vivero GRAND™ 5. farby



 

Emailový HTML podpis je užitočná 
pomôcka pre využitie brandingu priamo 
v komunikácií so zákazníkom resp. 
klientom. Vďaka spracovaniu HTML 
kódom sú jeho súčasti klikateľné 
(odkazy na sociálne siete či iné prekliky) 
a obrázky sú uložené na vzdialených 
serveroch, čo umožňuje načítanie 
mailového podpisu ako textovú súčasť, 
nie ako obrázkovú prílohu. 

Ako podpis implementovať do systému? 

1. Kliknite na odkaz vyššie, alebo sa 
naň presunte naskednovaním QR 
kódu. 

2. Obsah dokumentu otvoreného v 
Google Docs CELÝ označte a 
skopírujte.  

3. Skopírovaný obsah následne vložte 
do akéhokoľvek mailového klienta 
do časti, kde sa vkladá mailový 
podpis (Pri Apple mail je potrebné 
odčiarknuť možnosť “Vždy použiť 
predvolenú veľkosť písma”) 

4. Na implementáciu mailového 
podpisu sa odporúča využívať 
prehliadač Google Chrome na 
všetkých platformách. 
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Vivero GRAND™ 6. emailový podpis

Vivero GRAND™ Signature →

https://docs.google.com/document/d/1EuXhQT4MzlbcTXDcza-deLmcN_iBSL2gqFfL6g4I52A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EuXhQT4MzlbcTXDcza-deLmcN_iBSL2gqFfL6g4I52A/edit?usp=sharing
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