
Dizajn manuál



Úvod | Účelom tohto dizajn manuálu je zadefinovať základné grafické prvky, ktoré patria 
do štandardného vizuálneho systému spoločnosti LaDanza a zároveň stanoviť záväzné 
pravidlá na ich používanie. V prípade potreby výkladu jednotlivých ustanovení alebo pri 
riešení situácií neobsiahnutých v tomto manuáli, obráťte sa na jeho autora alebo zadávateľa.



Logotyp - základné zobrazenie | Logotyp je základným prvkom nového vizuálneho štýlu, 
reprezentuje a symbolizuje podstatu značky. Jeho správne používanie je dôležité pre profe-
sionálny vzhľad firemných materiálov.

V prípade, že nie je možné použiť preferovanú verziu logotypu
(napríklad pri zobrazení na webových stránkach či sociálnych 
sieťach), je dovolené použiť verziu nápisu LaDanza s uvedenou 
webovou stránkou.



Logotyp - korporátne farby | Korporátne farby použité pri rôznych vizuálnych prvkoch diza-
jnu sú hlavnými prvkami pri komunikovaní emócie spoločnosti. Taktiež pomáhajú identi-
fikácii a znalosti značky.

RGB    0.0.0
CMYK 0.0.0.1
HEX  #000000

RGB    255.255.255
CMYK 0.0.0.0
HEX  #ffffff 

RGB    0.107.128
CMYK 90.47.38.12
HEX  #056b80



Logotyp - farebnosť | Logo používajte len v zobrazenej farebnosti. Primárne na bielom 
pozadí. Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím 
poškodzuje správny imidž značky.



Logotyp - ochranná zóna | Ochranná zóna sa vymedzuje ako minimálna vzdialenosť od značky, 
v ktorej sa nesmie nachádzať text alebo iný grafický prvok. Dodržanie ochrannej zóny zabezpečuje 
dobrú rozpoznateľnosť logotypu a jej dobrú čitateľnosť. Jednotkou pre vymedzenie ochrannej 
zóny je výška písmena L z logotypu. Ochranná zóna je vyznačená bielou plochou, jej hranica čer-
venou čiarou a vnútorná hranica zelenou čiarou.

Ochranná zóna v prípade základného loga Ochranná zóna v prípade nápisu LaDanza 
s webovou stránkou



Logotyp - zakázané použitia  | Logo používajte len v zobrazenej farebnosti. Primárne na bielom 
pozadí. Nesprávne zobrazovanie loga môže mať za následok zlú identifikovateľnosť, čím poškodzuje 
správny imidž značky.

Základné logo

1. Použitie špeciálnych efektov 2. Zmena fontu 3. Zmena farby

4. Nesprávne použitie na fotografii 5. Nesprávne použitie na pozadí 6. Deformácia

LaDanza



Typografia - korporátne fonty | Pri práci so značkou sa držíme iba stanovených fontov a nepouží-
vame iné. Font označený ako DTP používame na prípravu tlačovín. V každodennej komunikácii 
(e-maily, web atď.) používame font označený WEB pre jeho dostupnosť. V rámci fontu je
povolené používať všetky rezy písma (Light, Regular, Italic, Bold,...)

Aa
DTP
Houschka Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Aa
WEB
Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789



Tlačoviny - vizitky | Vizitka je navrhnutá tak, aby bola realizovateľná obojstranná tlač.
Rozmery vizitky - 9x5 cm.



Tlačoviny - hlavičkový papier | Hlavičkový papier oslovuje adresátov pri každom otvorení firemnej 
pošty. Preto je potrebné, aby aj tento prvok bol dôstojným reprezentantom vizuálnej identity 
spoločnosti. Zdôrazňuje, že za informáciami, ktoré sa prostedníctvom neho sprostredkúvajú,
stojí celá firma, pridáva im na dôležitosti a pôsobí dôveryhodne.



Tlačoviny - pečiatka | Logo spoločnosti je zakomponované aj do návrhu pečiatky. Model spĺňa 
definíciu správneho rozloženia údajov na celej ploche pečiatky. Rozmery pečiatky: 30x30mm

LaDanza, s.r.o.
Adresa

IČO: 01234567
DIČ: 98765432



Multimédiá - powerpointová prezentácia | Každá powerpointová prezentácia môže reprezentovať 
spoločnosť a dostať sa tak do povedomia verejnosti. Šablona powerpointovej prezentácie obsahuje 
prvky firemnej identity.



Kancelárske potreby - pero | Pero s logotypom spoločnosti slúži nielen ako darčekový či spomien-
kový predmet pre klientov, ale predstavuje aj dobrý komunikačný nástroj značky, využiteľný pri 
prvom kontakte s klientom. 



Kancelárske potreby - zakladač | Skladateľný zakladač na dokumenty je dôstojným reprezen-
tatívnym obalom nesúcim logo vašej spoločnosti. Zakladač je navrhnutý aj s výrezom na vizitku, 
aby bola prezentácia spoločnosti kompletná.



Kancelárske potreby - obálka | Nielen pri produktoch záleží na obale. Pri odovzdávaní každej správy 
záleží na homogénnosti firemnej komunikácie. Preto aj branding obálky je základnou súčasťou 
dizajn manuálu. Zobrazený formát - DL(220x110mm), B4(353x250).



E-mailová komunikácia - podpis | Každá e-mailová správa môže reprezentovať spoločnosť
 a dostávať sa tak do povedomia verejnosti. Šablóna e-mailovej správy vo formáte HTML obsahuje 
prvky firemnej identity spolu s podpisovou vizitkou.



Propagácia - ponukový list | Určuje vzhľad printových alebo online reklamných ponúk a podrob-
nejších špecifikácii jednotlivých produktov a služieb. 

Cenová kalkulácia 

Položka Cena Poznámka 
Zabezpečenie SBS 250 €  
Ozvučenie 250 €  
Projekcia 250 €  
Catering 250 €  
   
CENA SPOLU 1000 € S DPH 

 

 

Ďalšie informácie 

Sed nec aliquet tortor. Morbi sodales dolor et neque tincidunt, vel placerat velit ullamcorper. 
In risus turpis, placerat non efficitur non, tempor non massa. Aliquam suscipit nisl iaculis ante 
tristique interdum. Vestibulum sodales purus ligula. Vestibulum nec tortor eu felis facilisis 
tristique. Ut tempor ut lacus id vehicula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifikácia služby 

Proin pretium, ligula eu tempus facilisis, est lorem tempus dui, eget aliquet lectus nunc a diam. 
Mauris eleifend sit amet nisi eget tempus. Proin facilisis condimentum posuere. Aenean 
tempus efficitur dui, ac condimentum ante finibus et. Phasellus hendrerit tincidunt tortor sed 
fringilla. Maecenas vestibulum rutrum nisi vitae pretium. Nunc lacinia libero id ligula tristique 
scelerisque. Nullam ut tristique magna. Maecenas vitae nunc at nunc porttitor ultrices. 

Ut luctus fermentum metus, eget ultrices dui laoreet ut. Donec elementum commodo sagittis. 
Ut bibendum metus rutrum, hendrerit lacus interdum, venenatis lorem. Pellentesque 
elementum, purus a consequat scelerisque, ipsum neque aliquet augue, eget viverra diam 
sapien eu lectus. Curabitur egestas, leo sit amet euismod placerat, quam ipsum vestibulum 
est, sit amet faucibus orci augue at lorem. Ut in dapibus tortor, eu sagittis leo. Pellentesque 
malesuada volutpat ipsum at consectetur. Vivamus interdum leo massa, at tempus metus 
aliquam pulvinar. Praesent id dui nec velit ornare viverra. Quisque nec lectus lacinia, mollis 
nisi in, porttitor eros. Curabitur erat lacus, placerat ut condimentum sed, ornare sed dolor. 

 

Technické zabezpečenie 

 4x LCD TV 
 Ozvučovacia aparatúra 
 Mikrofóny 
 Reproduktory 
 Dataprojekcia 



Propagácia -billboard | Oslovenie potencionálnych zákazníkov prostredníctvom billboardu 
so zaujímavou myšlienkou predstavuje silný faktor propagácie firmy.



Aplikácie logotypu - tričko | Návrh reklamných tričiek zabezpečuje jednoduchú identifikovateľnosť 
zamestnancov spoločnosti na eventoch, ale nenásilným spôsobom dostáva tiež spoločnosť 
do povedomia. 



Aplikácie logotypu - mikina | Návrh reklamných mikín zabezpečuje jednoduchú identifikovateľnosť 
zamestnancov spoločnosti na eventoch, ale nenásilným spôsobom dostáva tiež spoločnosť 
do povedomia. 



Aplikácie logotypu - šiltovka | Návrh reklamných šiltoviek zabezpečuje jednoduchú identifiko-
vateľnosť zamestnancov spoločnosti na eventoch, ale nenásilným spôsobom dostáva tiež 
spoločnosť do povedomia. Môže slúžiť však aj ako darčekový predmet spoločnosti. 



Aplikácie logotypu - auto | Reklamný polep auta zabezpečí jednoznačné odlíšenie a zvýši 
povedomie verejnosti o firme. 



Aplikácie logotypu - Roll up banner | Banner je jedným zo základných vizuálnych prvkov, ktoré 
klienti môžu uvidieť na akcii a jednoznačne buduje povedomie o značke, farbách firmy či slogane 
firmy. 



KAEM STUDIO


