
ČÁST VĚNOVANÁ PRODUKTŮM

SLOŽKA THINK

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AACeEzSHmhM_6l334-mca1K_a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/THINK?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
THINK–ÚVOD

Prvky grafického manuálu pro zařízení Lenovo Think jsou 
společné pro všechny produkty Think od společnosti 
Lenovo (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkServer, ThinkStation, 
ThinkVision)

„Odvážně jednoduché“. Tak popisuje Lenovo vizuální styl 
Think a poskytuje návod, jak designové prvky používat.

Názvy produktů Lenovo ThinkPad

Barvy

Primární

Pozadí

Sekundární

Obrázek s člověkem Obrázek produktu Ilustrační obrázek

TypografieLogo Lenovo Modulární nákres systému

STÁHNOUT LOGA THINK

Font Gotham Book    
(pro nadpis a kopii)  
 

Font Gotham Bold  
Může být použit v podnadpisech 
pro dlouhý obsah, například brožury 
a infografiky.

Pouze pro použití 
při příležitosti 25. výročí 
ThinkPad. Používá se podle 
pokynů vydávaných odděleně 
celosvětovým Brand týmem

 

Používáme naše barvy odvážně.

Kompozice snímků jsou jednoduché a odrážejí naši odvážnou, 
vysoce kontrastní paletu barev.

Terciární

https://www.dropbox.com/sh/0dprvqnf3adacmr/AACoOkrBT-vlwGUyAVSqY1pXa?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
THINK–BARVY STÁHNOUT LOGA THINK2

1. 2.

Primární barevná paleta

Vyvážení barev

Jak barvy nepoužívat

Hlavními barvami řady Lenovo Think jsou tmavě šedá a červená. 
Používáme tyto barvy odvážně, sebevědomě a jednoduše.

Měli bychom se snažit, aby bylo toto vyvážení barev použito 
na pozadích, snímcích a typografii všude tam, kde je to možné.

1. Nepoužívejte světle šedivou barvu z barevné palety značky Lenovo.

2. Vždy se také vyhýbejte kombinaci červené a bílé barvy. Tato kombinace je 
majetkem klíčového konkurenta.

Pantone  432C
CMYK  80.65.55.50
RGB 51.63.72
HEX 333F48

Sekundární paleta barev
Vedlejší barvy pro Think jsou černá, bílá, modrá, azurová a zelená. Tyto barvy používáme 
jako podporu našich primárních barev v informačních nebo obsahově dlouhých aplikacích, 
např. v infografikách. Můžeme také použít naše světlé sekundární barvy (modrá, azurová 
a zelená) jako zvýrazňující barvy pro postavy, předměty a produkty.

Pantone  N/A 
CMYK  0.0.0.0 
RGB 100.100.100  
HEX FFFFFF

Pantone  BlackC 
CMYK  20.0.0.100 
RGB 0.0.0 
HEX 000000

Pantone  279C 
CMYK  71.37.0.0 
RGB  62.141.221 
HEX 3E8DDD

Pantone  637C 
CMYK  61.2.7.0 
RGB 70.200.225 
HEX 46C8E1

Pantone  
CMYK  61.0.95.0
RGB 105.195.70
HEX 6AC346

 

 

Terciární paleta barev 
Terciární barevnou paletu obsahující žlutou, oranžovou 
a růžovou barvu lze použít dvěma způsoby:

1.   v logu Lenovo, které se používá pro prvky Think

2. přirozenými způsoby v lifestyle snímcích a videozáznamech.  
 

Pantone  108C 
CMYK  0.5.100.0 
RGB  254.230.0 
HEX FEE600

Pantone  1505C 
CMYK  0.72.100.0 
RGB 255.106.0 
HEX FF6A00

Pantone  7424C  
CMYK  5.90.10.0 
RGB 240.65.135 
HEX F04187

https://www.dropbox.com/sh/0dprvqnf3adacmr/AACoOkrBT-vlwGUyAVSqY1pXa?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
THINK–LOGO A UŽITÍ

Název řady výrobků Think by měl být umístěn kolem 
obsahu v rámci layoutů. Tento snadný přístup umožňuje 
vytvořit flexibilní systém použitelný pro všechny formáty. 
Odkloňte se od umístění názvu produktu do rohu sdělení 
kdykoliv to půjde. Zabráníte tomu, aby název produktu 
vypadal spíše jako logo nebo značka.

Barva

Všechny loga produktů Lenovo Think mají tři varianty:
Černá s červenou, bílá s červenou a bílá verze. Černá s červenou by 
měla být použita vždy, když je logo uváděno na bílém nebo světle 
barevném pozadí. Bílá s červenou se používá, je-li logo výrobku na 
černém nebo tmavém pozadí. Bílá verze by měla být použita vždy, 
když je logo umístěno na červeném pozadí.

Vertikálně umístěný název produktu. Horizontálně umístěný název produktu,

STÁHNOUT LOGA THINK

Dimenzování dalších 
podpisů produktů 
Think ve vztahu k logu 
Lenovo.

x

x

x

x

Statická média 
Rozšiřujeme loga značky Think v poměru k logu společnosti Lenovo 
následujícím způsobem:

Pro ThinkPad: Výška n je rovna výšce 
L v logu Lenovo

 
 

Pro další loga Think: Výška T je rovna 
výšce L v logu Lenovo

 
 

Sizing the ThinkPad 
product signature

xx

Velikost a umístění  
Naše typové označení produktu je stejné ve všech řadách produktů. 
Názvy produktů píšeme fontem Gotham Book. Názvy produktů jsou 
umístěny napravo od všech podpisů produktů Think.

x 45% xX1 Carbon

B e a u t i f u l  
a n d  t o u g h .

X
1 C

ar
b

o
n

B e a u t i f u l  
a n d  t o u g h .

x1 Carbon

https://www.dropbox.com/sh/0dprvqnf3adacmr/AACoOkrBT-vlwGUyAVSqY1pXa?dl=0
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THINK–POZADÍ
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Pro naše pozadí používáme odvážné a sebevědomé 
barvy. Používáme světla a stíny k přidání hloubky a jemné 
bohatosti. Světlo je používáno k zvýraznění našich produktů 
a stíny dodávají hloubku a rozměr. 

 

Pokud se nebudete řídit pokyny, pravděpodobně 
vzniknou příklady uvedené níže, které nemají nic 
společného se značkou.

1. Nepoužívejte pozadí  
z předchozích řad.

2. Nepoužívejte jasné 
barvy pozadí. Pozadí 
řady Think by mělo být 
černé nebo červené 
kdykoliv je to možné.

3. Nepoužívejte pozadí 
z jiných produktových 
řad.

4.    Všechny případy - 
nepoužívejte jako písmo
pro nadpis font Gotham 
Light velkými písmeny.
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THINK–MODULÁRNÍ SYSTÉM5
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1.

2.

3.

4.

Náš modulární systém nám dává možnost vyzdvihnout naše produkty a přitom 
si ponechat náš jednoduchý, odvážný a čistý design. To nám umožňuje přiblížit 
detaily produktu a spojit  inspiraci produktu s jeho inovacemi. Upozorňujeme,  
že modulární systém by měl být vždy používán s jistým účelem. Žádné prvky  
v jakémkoliv designu by neměly být navíc a zbytečné.

Formáty mohou být 1/2, 1/3 nebo 1/4 šířky nebo výšky, aby tvořily náš modulární 
systém. Polovina z jakéhokoliv sdělení by měla být vyhrazena pro naše pozadí. 
Tím je zajištěno, že je sdělení vždy jasné a jednoduché a nikdy není komplikované 
a nepřehledné.

Pokud se nebudete řídit pokyny, pravděpodobně 
vzniknou příklady uvedené níže, které nemají nic 
společného se značkou.

Podrozdělení rastru je 
způsob, jak přidávat 
další snímky aniž by příliš 
komplikovaly rozvržení.

1. Netvořte příliš 
komplikované layouty 
s mnoha modulárními 
bloky.

2. Nevytvářejte modulární 
bloky, které jsou příliš 
velké.

3. Nevytvářejte 
modulární bloky, 
které jsou příliš malé 
a dekorativní.

4. Nepoužívejte 
v modulárních 
systémech úhly.
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THINK–TYPOGRAFIE
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Pokud se nebudete řídit pokyny, pravděpodobně 
vzniknou příklady uvedené níže, které nemají nic 
společného se značkou.

1. 

2. 

3. 

4.  
 

 

STÁHNOUT PÍSMO GOTHAM

 

Věta fontem 
Gotham Book

 

Osobnost

“ Včera večer mi 
ThinkPad zachránil život“

 
 

Greg Draven, Reddit

Používáme kruhový červený bod, 
když chceme přidat nadpisům 
osobitost a neočekávanost. 

Červená může být také použita 
v typografii pro přidání důrazu 
nebo rozlišení slova nebo fráze. 
Červená by nikdy neměla být 
v typografii převládající barvou.

Gotham by neměl být psán 
v nadpisech kurzívou.

Nepoužívejte typografické 
styly jiných produktových řad.

Nepište nadpisy fontem 
Gotham s použitím kurzívy.

Nepoužívejte jiné fonty,
vždy jen Gotham light a velká 
písmena.

V nadpisech nepoužívejte 
naše sekundární barvy.

5.  Všechny případy - 
Nepoužívejte Gotham velkými 
písmeny v produktech Think.

Naším primárním fontem je Gotham.  Headliny píšeme fontem 
Gotham Book. Pro malé aplikace používáme tučné písmo fontu
Gotham pro maximální čitelnost. Tento typografický styl je 
nejefektivnější a řídí se přístupem „méně je někdy více“. Myslete 
ve velkém, používejte tučné písmo a buďte struční. Umístění 
a velikostjsou pevně dané. Text je psán fontem Gotham Book. 

https://www.dropbox.com/sh/qtnivpkh01iexs9/AABslWf7HoFzdZTzTuNx3qUHa?dl=0
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THINK–PRODUKTOVÉ FOTOGRAFIE7

Točíme a fotíme produkty v úhlech, které nejlépe zobrazují 
vlastnosti a funkce výrobku. Nasvicujme naše produkty ve vysoce 
kontrastním stylu, což nám pomáhá nejpřesněji vyzobrazit 
materiály, textury a chytré použití barev.

Používáme mix stínů a odrazů, které nám pomáhají spojit produkt 
a naše pozadí. Uvedené příklady nalezené v rámci této příručky 
mohou být vytvořeny pomocí renderovacího nástroje Vault Studio. 
Prosíme, navštivte stránku lenovo.studio-infinity.com pro vytvoření 
a stažení renderů.



GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
THINK–UŽITÍ FOTOGRAFIÍ8

Styl našich snímků nám umožňuje ukázat naše výrobky, které jsou používány v reálném 
světě. Používáme reportážní obrazový styl, který odráží barevnou paletu řady Think. 
Produkty by měly být použity v přirozeném prostředí. Vynucené reakce a interakce  
s produktem bude odvádět pozornost od podstaty sdělení naší značky.

Lidé, které fotíme a natáčíme, by měli 
pocházet ze všech oblastí života, 
od podnikatelů až po umělce. Naše 
nejvíce přesvědčivé snímky jsou ty, 
které zachycují uživatele Think, kteří 
posouvají hranice v neobvyklých 
pracovních prostředích. Důležitým 
prvkem, který spojuje tyto lidi, je jejich 
odvážný, působivý a neočekávaný 
postoj k jejich profesi.

Vyhýbáme se strnulým a uměle 
vytvořeným kompozicím, které 
nezobrazují výrobek v reálném životě. 
Interakce s produktem by měla vypadat 
vždy přirozeně, nikdy nuceně.



GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
THINK–UŽITÍ FOTOGRAFIÍ9

Styl našich obrázků s lidmi může odrážet „odvážnou jednoduchost“. Pomáhá nám vzdálit se od současných  
zastaralých, konzervativních a seriózních vyobrazení a posouvá nás k novému sofistikovanému a výraznému 
vzhledu, který je charakteristický v rámci odvětví. To nám dodává silnou estetiku, která by měl být použita, 
pokud chceme být ti nejviditelnější.

Přidáním našich sekundárních barev dodáte snímku energii.

Přidáním našich sekundárních barev dodáte snímku energii.Silné osvětlení zdůrazní detaily snímku.



Příklady vyvážení barev Think ve statických prvcích.

GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
THINK–PŘÍKLADY UŽITÍ
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THINK–OBRÁZKOVÁ LOGA11

Vyplnění loga řady Think by mělo mít převážně 
červené barvy. Mělo by odrážet odvážný, sebevědomý 
a jednoduchý design řady Think.

Příklad
Koncový snímek

STÁHNOUT OBRÁZKOVÁ LOGA

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AAD990NlqmWKPJM9VqYn6rooa/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/THINK/Loga%20-%20obr%C3%A1zkov%C3%A1?dl=0
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THINK–NESPRÁVNÉ UŽITÍ12
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Pokud se nebudete řídit pokyny, pravděpodobně vzniknou 
příklady uvedené níže, které nemají nic společného se značkou.

1. Nepoužívejte naše sekundární barvy jako barvy pozadí ve smících s 
lidmi.  Sekundární barvy by měly být použity ke zvýraznění smínků s 
lidmi.

2. Nesnižujte saturaci snímků. Barvy by měly být vždy jasné a neměly by 
působit nepřirozeně.

3. Ujistěte se, že má člověk na snímcích na sobě vždy naše sekundární 
barvy.

4. Ujistěte se, že dominantní barvy na snímcích jsou z palety barev Think.




