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ORANŽOVÁ, RŮŽOVÁ A TYRKYSOVÁ JSOU PRIMÁRNÍ BARVY PRO TYTO PRODUKTOVÉ ŘADY. 
ČERNÁ A BÍLÁ DOPLŇUJÍ TENTO VÝBĚR JAKO SEKUNDÁRNÍ VARIANTY.

TYPOGRAFIE TĚCHTO ŘAD JE ÚZCE SPJATA S POLOHOU PRODUKTU A JE PRO NI VYUŽÍVÁN 
FONT GOTHAM, KTERÝ SLOUŽÍ PRO MARKETINGOVÉ AKTIVITY.

Barevné varianty log pro tyto produktové řady Unikátní loga pro produktové řady Barevná paleta

Barvy pozadí

Typografie

Primární Sekundární

HEADLINY:

VERZÁLKY FONTU GOTHAM BOOK

STÁHNOUT LOGA IDEA, TAB, PHAB
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Pantone  N/A 

CMYK  0.0.0.0 
RGB 100.100.100

Pantone  Black C 

CMYK  20.0.0.100 

RGB 0.0.0
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Primární barevná paleta

Využívání barevných kombinací

Sekundární barevná paleta

Primární barvy pro zařízení Idea, Tab a Phab jsou oranžová, tyrkysová 
a růžová. Tyto barvy využíváme pro veškeré marketingové aktivity 
spjaté s těmito produktovými řadami. Není povoleno využívat jiné 
barvy z barevné palety určené pro ostatní zařízení Lenovo. 

Vždy využíváme pouze 2 z primární palety barev tak, abychom 
zachovali pocit prémiového grafického zpracování. Jedna barva by 
měla být vždy dominantní. 

Černá a bíla barva doplňují primární barevnou paletu v typografii 
a doplňující prvcích tak, aby vytvořily kontrast a zvýraznily hlavní 
sdělení.
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UNIKÁTNÍ LOGA PRO PRODUKTOVÉ ŘADY MAJÍ VŽDY JINÁ PRAVIDLA PRO VELIKOST, 
NEBOŤ SE OD SEBE VELMI LIŠÍ. 

Střední a velké 
kreativy–typicky 
velké bannerové 

pozice 300x600, 
970x210, 

fullbrandingy, 
plachty, TVC a 

billboardy.

Menší kreativy–
typicky bannerové 

pozice.
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Product name typestyle 
Our product name typestyle is consistent across all 
product families. We typeset product names in Gotham 
Light, uppercase. Product names are positioned to the 
right of the mainstream product signatures.

The Idea, Tab and Phab product brand signatures should 
be positioned around the content within layouts. This fluid 
approach allows for a flexible system that works for all formats. 
We refrain from positioning our product signatures in the corner 
of communications wherever possible, this stops our product 
signatures from looking more like a logo or endorsement brand.

Vertical product 
signature orientation

Rotated product 
signature position
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Product signature position and sizing don’ts 

1.

4.

3. 5

2.

1.    Don’t oversize the  
product signatures,  
the Lenovo logo should 
always appear as the 
more dominant element.

2.  Don’t crop the product 

of communications.

3.  Don’t position the 
product signatures in 
busy or cluttered areas. 
It should be placed 
around the content in 
layouts.

4.  Don’t recolor product 
signatures in colors 
other than white. 

5.  Keep hands in correct 
proportion to the size of 
the products when they 
are part of the same 
image. Body parts can 

concept dictates this, 
or when they are clearly 

the same application.
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Unikátní produktová loga, názvy produktů a headliny by měly 
být umístěni do kompozice s našimi produkty. Pokud tedy 
využijeme pohled na sklopený notebook, můžeme otočit
i klíčová sdělení. Měli bychom se vyhnout umístění klíčových 
sdělení do rohů kreativ tak, aby nevypadaly jako pouhá další 
loga.

Pravidla pro využívání názvu produktů u kreativ jsou 
konzistentní skrze všechny produktové řady. Používáme 
verzálky fontu Gotham Light a název produktu umisťujeme 
po pravé straně unikátních produktových log do výšky linie 
mínusek–viz obrázek níže. 

1. Nezvětšujte příliš 
loga produktových 
řad. Logo Lenovo 
by mělo být vždy 
dominantním 
prvkem.

2. Nepokoušejte se 
skosit produktová 
loga na okraj 
kreativ.

Jak nepracovat s unikátními prvky produktových řad.

Pracování s názvy produktů

3. Neumisťujte loga 
řad do míst kreativy, 
kde je příliš mnoho 
obsahu a kde se stávají 
nečitelnými.

4. Loga produktových 
řad mohou být pouze 
bílá, není dovoleno 
je vyplňovat jinými 
barvami.
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FOUND AT LENOVO.COM/IDEA
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Obrázková loga pro řadu Idea, Tab a Phab jsou vytvořena 
z loga společnosti Lenovo a galerie obrázků pro tyto řady.

Tento způsob využití loga je efektivní zejména jako 
packshot na konci videa.

Zobrazená URL adresa slouží pouze jako ilustrace.

1. Vyplnění loga Lenovo 
by mělo být jednoduché 
a nenarušovat nápis 
Lenovo.

2. Nepoužívejte složité 
barevné pozadí, které 
zneviditelní nápis Lenovo. 
Nápis Lenovo musí být 
vždy plně čitelný.

STÁHNOUT OBRÁZKOVÁ LOGA

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AADfDAGB_uNKbZBeVloPRT0Va/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/IDEA%2C%20TAB%2C%20PHAB/Loga%20-%20obr%C3%A1zkov%C3%A1?dl=0

