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01 Barvy

žlutá
CMYK 0 94 25 0

#FFC226

černá
CMYK 68 62 62 54

#454747

tyrkysová
CMYK 68 2 35 0

#3BBBB4

Hlavními barvami jsou žlutá a černá, tyrkysová barva slouží jako doplněk, 
lze ji použít na webu nebo na tiskovinách v případě kdy nelze použít hlavní 
barvy.



02 Symbol



02 Symbol



03 Varianty
Vybírejte prosím z těchto barevných kombinací. 



04 Zakázané varianty
Vyhněte se prosím těmto barevným kombinacím. Na tmavém podkladu použí-
vejte vždy logo v bílé barvě nebo ve variantě žlutého podkladu u slova 
SUPER, nikdy ne opačně. 

Nepřesouvejte písměno E, ani jej nenarovnávejte.



05 Ochranná zóna
Minimální ochranná zóna kolem loga určuje hranici, kam by neměl
zasahovat žádný jiný grafický prvek. Zároveň definuje minimální
vzdálenost od okraje formátu, na kterém je logo umístěné (např. okraj papíru, 
roh zdi apod.).
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Hlavní font: Nadpisy, podnadpisy

Poppins Bold
Vedlejší font:  Delší texty, popisky, odstavce

Raleway Regular

06 Písmo

Poppins - https://fonts.google.com/specimen/Poppins

Raleway - https://fonts.google.com/specimen/Raleway

Písmo použité v logu je Poppins Bold, bezserifové geometrické písmo, použí-
vejte jej pro nadpisy v řezu Bold variantě pro podnadpisy můžete použít Re-
gular. Pro delší odstavce a popisky používejte Raleway Regular



07 Použití loga v online prostředí

SuperStorage

Na Facebooku, Instagramu a dalších sítích používejte logo se žlutým poza-
dím. Zajistíte tak rychlou rozpoznatelnost vaší stránky u  ostatních uživatelů.

Logo lze také použít jako favicon (malý obrázek u záložky) u vašeho webu.
Velikost faviconu je 16x16 px.



08 Komunikace

Dobrý den, Petře, 
děkujeme za Váš email. Máme pro Vás několik možností...

Díky Veroniko, dobrá připomínka, budeme se snažit naše 
služby vylepšit. Mějte pěkný den.

Více místa v bytě
Krátká doba skladování
Flexibilita
Jednoduchost
Blízkost bydliště

Komunikace značky je přátelská. 
Zákazníky oslovujeme křestním jménem, ale zachováváme zdvořilost a vykání.
Na negativní komentáře odpovídáme slušně, nehádáme se, neargumentujeme. Po-
děkujeme za připomínku a popřejeme pěkný den.

Ukázka:

V reklamě se snažíme komunikovat výhody externího skladu:



Málo místa?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit,  sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip 

Schovejte to k nám!

www.superstorage.cz



40 % věcí, 

co máte doma 

nepoužíváte denně

Kam s tím?Schovejte je k nám!
Schovejte to k nám!www.superstorage.cz

40 % věcí, 

co máte doma 

nepoužíváte denně

Schovejte je k nám!
www.superstorage.cz

SuperStorage

362 likes

your title here #skladyvPraze #superstorage

Kam s tím?
Schovejte to k nám!

SuperStorage

362 likes

your title here #skladyvPraze #superstorage







Reklamní plachta 4 x 2 m



09 Stažení loga
pod následujícími odkazy můžete stáhnout logo v různých variantách.

Logo ve křivkách 

JPG formát

PNG formát

https://drive.google.com/drive/folders/1LAX9cJWAODLTrtjmVW-SOlNiJA9-mHcq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LAX9cJWAODLTrtjmVW-SOlNiJA9-mHcq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LAX9cJWAODLTrtjmVW-SOlNiJA9-mHcq?usp=sharing


Díky za pozornost! 
Doufám, že se vám bude s vizuální identitou dobře pracovat, v případě jakých-

koliv dotazů se na mne neváhejte obráti.

horakovac@gmail.com
www.clarahorak.cz



Reklamní vlajka 120 x 300 cm




