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MANUÁL ELECTRO WORLD
Tento manuál poskytuje základní přehled pravidel designu pro veškerou grafiku 
umístěnou v prodejnách, na webových stránkách www.electroworld.cz či  
v jakékoli mediální kampani tvořené ve spolupráci se značkou Electro World. 
Všechny části jsou navrženy tak, aby fungovaly dohromady jako celek. Základní 
prvky by neměli být měněny bez předchozí konzultace s oddělením marketingu. 
Jakékoliv porušení těchto pravidel je porušením pravidel korporátní identity 
Electro World.
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BARVY
Základní korporátní barva je modrá. 
Červená a modrá II. tvoří doplňkové barvy.

MODRÁ II. 
CMYK: 88 45 0 27 | RGB: 22 101 185 

 #1665B9 

MODRÁ 
CMYK: 100 72 0 18 | RGB: 4 64 123  

#04407b 

ČERVENÁ 
CMYK: 0 100 91 0 | RGB: 234 32 53 

#EA2035
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PÍSMO
Písmem pro veškerou komunikaci je Helvetica Neue LT Pro. Pro základní text 
využíváme řez 45 Light, v případě potřeby širší linie písma použijeme 55 Ro-
man. Jako silný řez písma používáme 75 Bold. Ostatní řezy je možné využít 
pouze ve výjimečných případech, a to na základě předchozí dohody.

Helvetica Neue LT Pro 
45 Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica Neue LT Pro 
55 Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica Neue LT Pro 
65 Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 

Helvetica Neue LT Pro 
75 Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 

Helvetica Neue LT Pro 
85 Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 



LOGO
Logo musí být vždy použito v předem daných barvách. Barevnost není možné 
měnit ani upravovat. Ochranná zóna je určena proporcemi.
• 1/5 výšky dvouřádkového loga s minimální velikostí 15 mm na šířku
• 1/4 výšky jednořádkového loga s minimální velikostí 25 mm na šířku

Logo s claimem BEZ STAROSTÍ je možné používat pouze v interní komunikaci. 
Kompletní loga v .pdf i .ai naleznete na www.electroworld.cz/pro-media.

1/4 výšky loga
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ON-LINE BANNERY 
Většina bannerů umístěných na www.electroworld.cz obsahuje tlačítko. 
Barevnost tlačítka se odvíjí od dané grafi ky, avšak jeho pozice je pevně 
daná. Bannery s rozměrem 2 560 × 720 px a 2 650 × 300 px by měly končit 
jednobarevným pozadím, nebo z jedné strany fotografi í, popř. tlačítkem. 
Barva banneru se poté umisťuje na pozadí webu (viz příklad). Pro bannery 
mimo stránky EW je nutné umístit logo s modrým podkladem. Ve vybraných 
případech s tmavým jednolitým pozadím je možné použít bílé logo bez modré 
podkladové plochy. Šablonu je možné vyžádat u marketingu.

KOUPIT
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POS MATERIÁLY
Veškeré tiskové POS materiály musí nést patičku Electro World. Patička 
sjednocuje a dává jasné pravidlo o umístění loga a webových stránek. Patičku 
používáme ve dvou barevných variantách, a to v bílé a modré. Pro barevnou 
grafiku volíme patičku bílou, pro bílou grafiku volíme patičku modrou. Šablonu 
je možné vyžádat u marketingu.




