
SLOŽKA LENOVO LEGION 

ČÁST VĚNOVANÁ PRODUKTŮM

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AACTVPpcRQQVEy_st-P_ZN-Ra/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/Y%20gaming%20a%20LEGION?dl=0
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GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION - ÚVOD

Řada produktů Lenovo Legion má strhující
a kontrastní styl. Tento styl pasuje do světa 
profesionálů, ale má také přímý přístup k čistému 
designu. 

Používáme barvy odvážně a jednoduše. Černá, žlutá 
a červená jsou základními barvami.

Máme sebevědomý přístup k typografii. Používáme 
verzálky fontu Gotham Ultra. 

https://www.dropbox.com/sh/bm55x497wxfcgby/AAA-ZuiImbIKMcIR-8JM7UuLa?dl=0


 

CMYK  0 /0/0/0
RGB  255/255/255
PMS —

CMYK  0/5/100/0
RGB  254/230/0
PMS 108

CMYK  0/98/100/0
RGB  235/20/10
PMS 485

CMYK  20/0/0/100
RGB  0/0/0
PMS Black C

GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION – BARVY

Základní paleta barev
Základní barvy pro Lenovo Legion  
jsou žlutá, černá a červená. Používáme tyto barvy 
jednoduchým a sebevědomým způsobem.

Měli bychom se snažit dodržet vyvážení barev na 
pozadích, obrázcích a v typografii, kdykoliv je to 
možné.

Vyvážení barev

Bílá
Bílá barva v naší značce 
hraje také svou roli. Je 
často používaná v online 
aplikacích.
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GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION – LOGO Y A POZADÍ

Jednoduché barvy pozadí
Pozadí je v jednoduchých barvách z palety 
základních barev.

Symbol Y jako dynamický prvek
Úhly symbolu Y mohou být použity k rozdělení 
stránek do tří částí. Prosíme, používejte pouze 
úhly uvedené na diagramu níže.

Symbol Y je hlavní částí naší značky a může být 
použit mnoha způsoby.

Pouze symbol

Dynamický symbol spojující 
obsah

Dynamické symbol 
vyplněný obsahem

Plné využití pozadí
Když je to vhodné, může být fotografie 
produktu nebo hry použita jako pozadí s 
jednoduchou barvou. Tento přístup musí být 
použit střídmě.

Symbol Y

STÁHNOUT SYMBOLY Y S OBSAHEM

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AAAYFqdpFkE0jISMRCP-ssTwa/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/Y%20gaming%20a%20LEGION/Symboly%20Y%20s%20obsahem?dl=0
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GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION– TYPOGRAFIE

GOTHAM
ULTRA
VERZÁLKY

Hlavní font je Gotham. Nadpisy jsou psány 
ustáleným stylem, verzálkami fontu Gotham 
Utra. Umístění nadpisu a jeho velikost jsou 
pevně dané. Text mimo nadpis je psán fontem 
Gotham Book. 

Pokud se nebudete řídit pokyny v našem 
manuálu, pravděpodobně vytvoříte kreativy 
ilustrované níže.

JAK TYPOGRAFIE NEMÁ VYPADAT

1. Nepoužívejte jiný font než
Gotham.

2. Nepoužívejte tenčí písmena
pro nadpisy. Vždy použijte
verzálky fontu Gotham Ultra.

3. Nepoužívejte typografii v
jiných barvách než z palety
řady Y.

4. Nepoužívejte nadpisy s
příliš mnoho řádky. Gotham
Ultra je nejlepší font, který
můžete použít.

STÁHNOUT PÍSMO GOTHAM

1.

2.

3.

4.

 HIGH
PERFORMANCE

HIGH
PERFORMANCE

HIGH
PERFORMANCE

NIMUSCIENIS DUS AD 
MODISTEM EARCHIL 
IGNIHIL IPSAMUS EA 
CULLECTIA VOLORE 

PARIT PRERCIISTO EST, 

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AACRdmD-WlDPo8HN30_km5g4a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/Y%20gaming%20a%20LEGION/Fonty%20-%20Lenovo/Gotham.zip?dl=0
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GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION – LOGO A UŽITÍ

Statická média
Používáme šířku loga, která určuje velikost okraje. 
Logo je umístěno svisle na pravém okraji. I když je 
pozice na pravém okraji pevně daná, preferované 
umístění je takové, které dodává symetrii a 
rovnováhu rozvržení. Poloha loga je stálá pro 
vertikální i horizontální kreativy. Extrémně malé 
formáty jsou výjimkou.

Videa
Používáme logo společnosti horizontálně a 
vycentrované. Značka produktu je také ve středu 
videa. Centrujeme pouze řadu produktu (IdeaPad, 
IdeaCentre), nikoliv celý název produktu 
„IdeaCentre Y900“ atp.

Formát 16:9



LENOVO LEGION – NÁZEV PRODUKTU 
GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO

Základní paleta barev

Styl názvu produktu by měl být použitý pouze 
ve žluté, černé a bíle barvě.

2.

3.

Nepředimenzujte název 
produktu Legion. Logo Lenovo 
musí být vždy dominantnější.

Neotáčejte název produktu 
Legion do nespecifikovaných 
úhlů.

Neumisťujte název produktu 
Legion do obsazených nebo 
nepřehledných míst
.
Neměnte barvu názvu Legion 
na barvu, která se příliš neliší 
od barvy pozadí.

4.

Jak nesmí vypadat název produktu a jeho velikost

Velikost a pozice 

1. 1.

3.

2.

4.

POWERFUL
PRECISE 
BETTER

POWERFUL
PRECISE 
BETTER

POWERFUL
PRECISE 
BETTER

POWERFUL
PRECISE 
BETTER

STÁHNOUT LOGO LEGION6

180 px
28 mm

Legion název produktu by měl mít 
výšku obdélníkového tvaru loga Lenovo.

Lenovo Legion Y Series     Lenovo Legion Y700

Vždy používejte v textu název produktu ve spojení Lenovo Legion.

Minimální velikost

Název produktu ve velikém 
rozlíšení je flexibilní a nemá 
fixnou pozici nebo velikost.

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


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION – UŽITÍ Y SYMBOLU

1. Uvnitř, vyčnívající ven 2. Zvenku, s náhledem dovnitř 3. Vyčnívající ze symbolu Y 4. Postavy ve ‚Světě Y‘

STÁHNOUT POZADÍ7

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AABXHGnyfESDB_BErct4Eju5a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/Y%20gaming%20a%20LEGION/Kreativy%20%28pozad%C3%AD%2C%20screeny%29?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO LEGION – OBRÁZKOVÁ LOGA

Řada produktů Lenovo IdeaPad/IdeaCentre Y 
má logo, které odráží odvážný, sebevědomý 
a estetický design. Obrázky by měly být vždy 
tmavé, aby umožnily vyniknout logu.

Logo Lenovo lze efektivně umístit na konec videa.

1. Logo Lenovo by mělo být
vždy čitelné. Obrázek, který
není v kontrastu s nadpisem
by měl být barevně upraven
tak, aby byl nadpis Lenovo
čitelný.

2. Neumisťujte vlastnosti a
výhody produktu jako pozadí
za logo Lenovo.

STÁHNOUT OBRÁZKOVÁ LOGA8

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AADyDHTidNWzuda74F8xlxwga/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/Y%20gaming%20a%20LEGION/Loga%20-%20obr%C3%A1zkov%C3%A1?dl=0



