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Základní verze loga
www.fusoenergo.cz

Jednotný ﬁremní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba ﬁremního stylu vychází z vystupování a chování
společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý ﬁremní styl vhodně doplňuje a podporuje image společnosti, demonstruje její
jednotu a stabilitu, zvyšuje obecné povědomí o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit důvěry-hodnosti. Základními prvky
jednotného vizuálního stylu FUSO Energo jsou graﬁcká podoba značky, písma, barvy a doplňkové prvky vizuálního stylu společnosti. Jejich
podobu a užití kodiﬁkuje tento manuál. Manuál jednotného vizuálního stylu FUSO Energo je souborem předpisů, příkladů a doporučení jak
postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu. V případě nejasností podléhá umístění loga, tj. návrh graﬁky, schválením vedení
společnosti.
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Ochranná zóna loga
www.fusoenergo.cz

Ochranná zóna vymezuje prostor, v němž se nesmí nacházet žádný další graﬁcký prvek. Ochranná zóna zároveň určuje minimální
vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na které bude značka umístěna. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost
loga. Používejte logo vždy minimálně ve velikosti 35 mm (svislá varianta) a 75 mm (vodorovná varianta). Minimální šířka zajišťuje dobrou
čitelnost loga.
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Jednobarevné verze loga
www.fusoenergo.cz

Jednobarevné užití loga je určeno pro zjednodušenou prezentaci značky. V případě umístění na nesourodé pozadí, například do fotky apod.
se používá jednobarevné provedení loga. Vždy však prioritně upřednostňujte barevnou verzi loga. Manuál zakazuje deformaci logotypu,
změnu barevnosti, přidávání efektů, natáčení do jiných poloh než horizontální, změnu písma a změnu poměrů velikostí.
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Barvy pro komunikaci společnosti
www.fusoenergo.cz

RGB - 0, 0, 0
CMYK - 0%, 0%, 0%, 100%
HEX - #000000

RGB - 127, 127, 127
CMYK - 0%, 0%, 0%, 50%
HEX - #7f7f7f

RGB - 253, 183, 26
CMYK - 0%, 28%, 90%, 1%
HEX - #fcb619

RGB - 255, 255, 255
CMYK - 0%, 0%, 0%, 0%
HEX - #ﬀﬀﬀ

Pro soutiskové barvy ve stupnici CMYK, pro použití na monitoru v RGB, speciálně na internetu pak v HEXA kódu. Předepsanou barevnost
je nutné dodržovat co nejpřesněji.
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Základní písmo pro graﬁcké aplikace
www.fusoenergo.cz

Lato Lights
ABCDEFGHIJKLNMOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklnmopqrstvwxyz
1234567890 (@&,.;?!%*)
Lato Regular
ABCDEFGHIJKLNMOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklnmopqrstvwxyz
1234567890 (@&,.;?!%*)
Lato Bold
ABCDEFGHIJKLNMOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklnmopqrstvwxyz
1234567890 (@&,.;?!%*)
Lato SemiBold
ABCDEFGHIJKLNMOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklnmopqrstvwxyz
1234567890 (@&,.;?!%*)

Pro všechny druhy textu používáme písmo Lato v řezech Light, Regular, Bold a SemiBold. Použití na bannerech a jakékoliv reklamní graﬁce.
Toto písmo také používáme v e-mailové korespondenci a v internetové komunikaci obecně.
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