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1 •  Logotyp NEADRO

• základní provedení logotypu

A) základní varianta logotypu

dopuručená varianta, používá se vždy, pokud lze použít

B) zjednodušená varianta logotypu

pokud nelze použít základní variantu

C) zjednodušená varianta logotypu - plné barvy ve znaku

v základní variantě je použitý přechod barev ve znaku, tato varianta počítá 
s případem, kdy nelze z technologického hlediska přechod použít
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3 •  Logotyp NEADRO

• definice barev

vzhledem k použitým barevným přechodům se doporučuje 
používat logotyp v elektronické verzi

Definice plných barev CMYK

C=75 / M=0 / Y=100 / K=0

C=0 / M=50 / Y=100 / K=0
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4 •  Logotyp NEADRO

• černobílé a inverzní varianty logotypu

A) ČB varianta logotypu - základní provedení

dopuručená varianta, používá se vždy, pokud lze použít

B) ČB varianta logotypu - zjednodušené provedení

C) inverzní varianta logotypu
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5 •  Logotyp NEADRO

• použití logotypu na barevném pozadí

A) nevhodné použítí logotypu

vzhledem k barevnosti logotypu se nedoporučuje používat 
logotyp v základním provedení

B) vhodné použítí logotypu na barevném podkladu

je možné i použití varianty se stínem
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6 •  Doporučené pismo

• Základní písmo pro sazbu textů

Vzhledem k charakteru loga se doporučuje pro sazbu textů pou-
žívat některá bezpatková písma. Pro propagační materiály např. 
písmo Myriad Pro.

Myriad Pro

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 / ěščřžýáíé

Pro sazbu interních dokumentů se doporučuje písmo Helvetica 
nebo Arial.

Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 / ěščřžýáíé
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6 •  Použití logotypu na tiskovinách

• hlavičkový papír, vizitka

základní použití logotypu při sazbě tiskovin

NEADRO, o.s. - Tichá 7/ 1262, 736 01  Havířov

IČ: 123458258
DIČ: CZ25879461
bankovní spojení: 19-45782635478/02500

tel.: 123 456 789
mobil.: 456 123 789
fax: 789 456 123

e-mail: info@neadro.cz
www.neadro.cz

Zdeňka Rusnoková
vedoucí projektu

NEADRO, o.s.
Tichá 7/ 1262, 736 01  Havířov

tel.: 123 456 789  /  mobil: 987 654 321  /  fax: 456 123 789
e-mail: neadro@neadro.cz  /  www.neadro.cz



6 •  Doporučení

Manuál má doporučující charakter. Použití logotypu NEADRO je 
třeba individuelně přizpůsobit danému typu zakázky. Neměnné 
jsou základní a doplňkové vyobrazení logotypu, jednobarevné 
a negativní vyobrazení a použití na barevném podkladu.  
Logotyp nesmí být nijak upravován, nesmí být měněny propor-
ce jednotlivých částí logotypu.

Autor logotypu: Radovan Goj  /  www.goj.cz  /  2009

Všechna práva na použití logotypu jsou majetkem společnosti NEADRO,o.s.
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