DESIGN MANUÁL
co všechno by měl obsahovat design manuál
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Základní kritéria Design manuálu:
−−přehledná struktůra. Příkladem přehlednosti je zařazení Obsahu
na úvod celého manuálu. Obsah je (soupiska všech kapitol
a podkapitol s uvedením čísla strany)
−−snaha zařazovat příbuzná témata do jedné kapitoly (například
pravidla o merkantilních tiskovinách zahrnout do jedné kapitoly,
nebo držet pohromadě veškeré aplikace na reklamní předměty
−−srozumitelně vysvětlit a definovat pravidla – krom obrazových
ukázek opatřit stránky i jednoduchým slovním popisem
−−vyvarovat se typografických chyb
−−měl by vycházet z potřeb subjektu, měl by být šitý na míru
konkrétnímu subjektu (například paleta aplikací grafiky na reklamní
předměty se bude lišit podle zaměření subjektu)
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Nejběžnější kapitoly Design manuálu:
Oddíl věnovaný firemní značce
−−viz předchozí kapitola
Barevnost
−−definování základních firemních barev (primární, sekundární,
terciální)
−−definovány přímou barvou Pantone, v režimech CMYK a RGB
−−rozšíření o doplňkové barvy – řeší barevné vztahy mezi značkou
a barvou typografie
−−musí být vždy v barevném souladu se základními barvami
−−použití interiérových a exteriérových barev (např. u značkové
prodejny)
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Základní barvy společnosti
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Doplňkové barvy společnosti
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Základními barvami České pojišťovny jsou korporátní modrá (PANTONE 540 C) a korporátní
žlutá (PANTONE 109 C).
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Základní písmo společnosti

Frutiger Light

ábčďéfghijklmnopqrstůvwxyz
ÁBČDÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890?!&*
Frutiger Roman
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WXYZ1234567890?!&*
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3.1

Základní písmo společnosti, ste
a barevnost, slouží zejména k j
a lepší identifikaci u cílového s
se stává důležitým prvkem, kte
pozorovateli rozpoznat danou

Základním písmem společnosti
vé písmo Frutiger. Pro komunik
České pojišťovny jsou užívány ř
na této straně.

−−definuje firemní písmo (pojem korporátní písmo)
−−buď je nakoupeno v písmolijně, nebo vytvořeno speciální firemní
písmo
−−zřídka je užíváno písmo ze standartní základní sady systémových
písem <– firma se tak nedostatečně odlišuje od konkurence
−−písmo má zásadní vliv (stejně jako značka) na rozpoznatelnost
subjektu (proto Nivea nepoužívá písmo Arial)
−−definuje použití jednotlivých řezů písma – aby se od sebe
dostatečně lišily, některé sady písma obsahují velké množství řezů,
pro účely firemního designu stačí vybrat zpravidla řezy Regular,
Black, Light, Italic
−−ukázky povolených a zakázaných řezů
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−−kombinace písem – za korporátní písma jsou zvolena jak patková,
tak bezpatková písma –> Superrodiny písma
−−musí být zajištěno použití všech potřebných znaků – široká znaková
sada (©®×)
−−písmo musí obsahovat národní znaky (v češtině znaky s diakritikou
a s akcenty)
−−u globalizovaných značek (CocaCola) se musí používat stejné písmo
i v propagačních materiálech pro země užívající Azbuku či Arabštinu
−−definování doplňkového písma – používá se v sazbě textů na
hlavičkové papíry
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Vizuální styl
− je to soubor stabilně používaných grafických prvků
− umožňují lepší identifikaci subjektu (v případě že na tiskovině chybí
značka, přesto poznáme o kterou firmu se jedná)
PŘÍKLAD: Marlboro a červený pruh s bílým klínkem, nebo návrh
Czech Telecom
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Firemní tiskoviny
−−materiály sloužící k obchodnímu styku, komunikace s klientem
−−definování obchodních tiskovin pro zaměstnance
−−vysvětluje jak jsou konstruovány a jak se používají
−−popis práce s elektronickými šablonami těchto tiskovin
−−zásady korespondence – umístění oslovení, data, podpisu, zápisy
z porad, faktura, objednávka, vizitky, dopisní obálky
−−prezentační desky, poznámkový blok, zaměstnanecké karty,
jmenovky na stůl, parkovací povolení, tisková zpráva, výroční zpráva
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Firemní fotobanka
−−soubor fotografií užívaných k propagaci
−−často pořízené profesionálním fotografem ve studiích
−−definovaná jedna barevná tonalita, kompozice, emocionální poloha,
stejný věk postav kvůli cílové skupině (Marlboro man)
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Multimediální aplikace
−−šablony pro PowerPoint – šablony pro vytváření prezentací
−−firemní intranet – on-line informační systém
Orientační a navigační systém
−−můžeme rozdělit na externí a interní
−−Externí: - označení budov, vlajka, směrovky, označení vstupu
−−Interní: - štítky na dveřích, rozcestníky, nákresy budov, označení
podlaží
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Vozidla
− označení osobních vozů
− označení užitkových vozidel, nákladních vozidel
− speciální dopravní prostředky
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Obalový design
−−pokud subjekt produkuje portfolio produktů, zboží
−−z obchodního hlediska je dobré stanovit grafickou jednotnost obalů
na celou řadu produktů
Formuláře
−−především pro společnosti z finanční oblasti, subjekty, které
produkují velké množství formulářů

13

Reklamní předměty
−−vždy existuje skupina materiálů, kterou nelze zařadit do žádné
kategorie
−−výčet a sada reklamních předmětů jevždy ovlivněna povahou
obchodovaného zboží subjektu
−−příklad: propisovací tužka, hrnek, kravata, taška, pracovní oděv

Rozsah design manuálu se může pohybovat od několika stránkového
sešitu až po komplexní manuály o několika šanonech. (manuál města
Ostravy stál 1,8 milionu korun)
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