
ZLOŽKA LENOVO LEGION

ČÁST VĚNOVANÁ PRODUKTŮM

https://www.dropbox.com/sh/a9y2im7dsj26o2z/AADPr09qEat8SJ_FC5bFDouUa?dl=0


STÁHNOUT LOGO LEGIONGRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - ÚVOD

Typografie

PRO NADPISY
GOTHAM BOOK
Gotham book 
pro podnadpisy 
a text

Produktová značkaPaleta barevLogo Lenovo

Obrázky a vzory
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https://www.dropbox.com/sh/dixoptidnffvdm0/AADqzokh3wejvq8JjvaqTlZOa?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - LOGO

  

Volný prostor u standardní velikosti

Cap  
height

Volný prostor kolem značky 
produktu se rovná výšce nápisu.

Volný prostor

Minimální velikost

Velkoplošné 
značky

Poloviční 
výška nápisu

Volný prostor u velkoplošné značkyStandardní velikost 
značky 

STÁHNOUT LOGO LEGION2

Náš produktový nápis má vizuální 
efekt v široké škále velikostí. Pro 
zachování tohoto efektu a 
čitelnosti nesmí být logo nikdy 
menší než minimální velikost, 
která je zde uvedena.

Označení "Legion" a logo Lenovo by měly být vždy 
zobrazeny společně, ale nikdy přes sebe.

Slovní značka "Legion" smí být 
použita pouze v bílé nebo černé 
barvě s "Y" vyplněným barvou 
Lenovo Blue, v závislosti na barvě 
pozadí. Výjimkou je situace, kdy 
se používá pouze jedna barva.

Slovní značka může být také 
použita jako klíčová, pokud je to 
vhodné, s černou nebo bílou 
barvou a bez vyplnění.

Minimální velikost u standardního loga Vztah značky “Legion” standardní velikosti a loga Lenovo

Vzhledem k většímu efektu a 
čitelnosti, který má velká značka, 
může být volný prostor kolem ní 
snížen na polovinu výšky nápisu. 
Pokud se slovní označení "Legion" 
rozšiřuje na celou výšku aplikace, 
musí být dodržena mezera 
vytvořená logem Lenovo.

https://www.dropbox.com/sh/dixoptidnffvdm0/AADqzokh3wejvq8JjvaqTlZOa?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - BARVY

Percentuální zastoupení barevLENOVO MODRÁ

Pantone  
CMYK  
RGB  
Web Hex  

BÍLÁ

Pantone  
CMYK  
RGB  
Web Hex  

LENOVO ČERNÁ

Pantone  Black C
CMYK  
RGB  
Web Hex  

VR-READY

Nepoužívejte modrou barvu pro pozadí 
v marketingových materiálech 

STYLISH ON THE OUTSIDE. 
SAVAGE ON THE INSIDE. 

Lenovo Legion 
C530 Cube

Naše hlavní barva je černá, nikdy není použita 
ve stejném množství jako jiná barva Lenovo Legion 

VR-READY

Nepoužívejte jiné barvy Lenovo kromě těch, které 
jsou specifikovány pro Lenovo Legion 

Nenastavujte barvu v barevném rámečku 

VR-READY
Lenovo Legion Y730

STYLISH ON 
THE OUTSIDE. 
SAVAGE ON 
THE INSIDE. 

Retušujte naše pozadí s texturou, vždy jej používejte 
v původní černé barvě 

Naše hlavní barva je černá, nikdy ji používejte s červenou nebo 
žlutou barvou, které byly použity jako hlavní barvy v minulé kampani.

Jak barvy 
nepoužívat
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Černá je naší hlavní barvou. Je 
základem všeho, co děláme. 

Bílá je naší sekundární barvou a je 
používána jako jasný kontrast k černé. 

Barva Lenovo Blue nás odděluje od 
ostatních. Vyniká z černé a bílé a je 
jiná než cokoliv v herním průmyslu.



GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - TYPOGRAFIE

Příklad užití

Lenovo Legion 
C530 Cube

4. Legal line je psána fontem Gotham Book

 
Gotham Book All Caps 

 

 
Gotham Book Sentence case 

 

 
G
product names in Gotham Bold 

 

 
 

 

 
Gotham Book sentence case

 

 

Y730 LAPTOPx 50% x
Towers: 
Lenovo Legion T530
Lenovo Legion T730

Cubes:
Lenovo Legion C530
Lenovo Legion C730

Laptops:
Lenovo Legion Y530 Laptop
Lenovo Legion Y730 Laptop

Slovní značka 
s popisem produktu

HERNÍ SLUCHÁTKA LENOVO
Dostaňte se do centra hry s úžasným zvukem a luxusním pohodlím.

STYLOVÝ ZVENKU.
NELÍTOSTNÝ UVNITŘ.

Barva typografie v nadpisech a textu

Barva typografie v nadpisech

STÁHNOUT PÍSMO GOTHAM4

1. NADPISY JSOU 
FONTEM GOTHAM 
BOOK, S MALÝMI 
MEZERAMI A 
VELKÝMI PÍSMENY
2. podnadpisy jsou psány fontem  
Gotham Book

3. Text je psán fontem Gotham Book Pokud je potřeba 
důraz, měl by nadpis být napsán fontem Gotham Bold

1. Nadpisy

2. Podnadpisy

3. Texty

4. Legal Line

https://www.dropbox.com/sh/cei7fjken8akoyr/AADelYWrXN7uIvo85k_Z2GI5a?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - OBRÁZKY A POZADÍ

Lenovo Legion 

C530 Cube

 

 

 

 

Jak se používají 
obrázky

STÁHNOUT OBRÁZKY A POZADÍ5

Naše obrázky budou vždy 
reprezentací prvotřídního a 
moderního aspektu naší značky. 
Tmavé černá s jemnými 
záblesky světla ukazuje výrobky 
a prostředí v dokonalé 
rovnováze jasu a tajuplnosti. 

Černá pozadí jsou základem 
každé komunikace, kterou 
vytváříme. 

Každý z našich vzorů je 
odvozen z elegantních prvků 
zařízení. 

Prostředí by mělo být vždy 
moderní a současné. Zobrazuje 
to, kde a jak naše publikum žije. 

Zařízení by měla být vždy 
zobrazena na černém pozadí se 
světlem a stíny, aby bylo možné 
zvýraznit neuvěřitelný design. 

Screeny budou buď černé na 
černém pozadí nebo konkrétní 
partnerské obrázky.

Obrázky, které pomáhají zdůraznit 
primární funkci zařízení Legion.

1. Pozadí

1. Pozadí

2. Vzory

2. Vzory

4. Produkty

4. Produkty

5. Screeny a pozadí

5. Screeny a pozadí

6. Postavy

6. Postavy

3. Prostředí a rekvizity 

3. Prostředí a rekvizity 

https://www.dropbox.com/sh/z2ss4qwdw83o6zs/AABVXm3dXzpRdci3AHpP-ljWa?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - TVORBA VIZUÁLU

Lenovo Legion 

C530 Cube

 

 

 

VZORČERNÁ PŘECHOD KOMUNIKACE & 
BRANDING

PRODUKT & 
ODRAZ

Budování vizuálu 
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Budování vizuálu představuje 
postupný proces, který lze v 
případě potřeby snadno duplikovat 
nebo upravit.
 
Jednoduché černé pozadí je 
základem každého produktu, spolu 
se vzorem, stupňováním, produk-
tem a komunikací.

Podívejte se na konstrukci zde, 
abyste zajistili správné vrstvení 
každého materiálu. 

Černá / vzor / přechod / produkt a 
odraz / komunikace a branding



GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - PŘÍKLADY UŽITÍ

Lenovo Legion 

C530 Cube

 

 

 

 

Příklady užití Maloobchodní POS - zpětná komunikace produktu 

Maloobchodní POS - zkušební tabulka 

Domovská stránka

Domovská stránka
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