
ČÁST VĚNOVANÁ PRODUKTŮM

SLOŽKA VIBE

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AAA_DTQ6r2ISJL3gSzgh1Guga/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20(VIBE)?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
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Barevné varianty log pro tyto produktové řady

Barvy Pozadí Hero imagery Product imagery

Přechody

Unikátní logo pro produktovou řadu Typografie

GOTHAM LIGHT
VERZÁLKY
AaBbCc

Sada nástrojů řady Vibe je vytvořena z elementů designu 
společnosti Lenovo. Používáme tyto elementy expresivně, 
abychom vytvořili strhující vizuální styl pro produkty Vibe. 

Barvy jsou živé a dominantní, aby vytvořily energický, 
dynamický a rozpoznatelný vzhled.

Naše obrázky jsou radostné, spontánní a bezstrarostné. 
Nadpisy jsou psané fontem Gotham Light a velkými 
písmeny.

STÁHNOUT LOGA VIBE

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AADXi6LqEgzhpwOt8NVNN2m8a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20(VIBE)/Loga%20Lenovo%20%2B%20Lenovo%20VIBE/VZOROV%C3%89%20LOGO%20VIBE?dl=0


GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
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Hlavní barvy

Kombinace barev

Černá a šedá barva je použita pouze jako okrajová 
barva. Používáme je, když potřebujeme větší kontrast 
například v typografii.

Bílá barva je důležitá. V kombinaci s ostatními barvami, 
které používáme, poskytuje příjemný a klidný pocit. 

Níže je uvedeno několik příkladů barevných kombinací použitých na pozadí a obrázky.
Prosíme, berte na vědomí, že tyto příklady ilustrují vyvážení barev a neměly by být použity jako prvky pozadí.

Kombinace tří barev pro maximální rozjasnění
Nejlépe funguje, když chceme, aby byly produkty Vibe nejviditelnější.

Kombinace dvou barev pro harmonický vzhled
Nejlépe funguje s komplexním pozadím Vibe nebo tam, kde je Vibe více viditelný. Například v obchodě, kde 
může být několik kreativ VIBE.
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Produktové nadpisy Vibe a Lenovo by měly být oproti 
hlavnímu logu Lenovo sekundární. Šířka produktových 
log Vibe a Lenovo je 75% opoti logu Lenovo.

Názvy modelů
Názvy modelů by měly být napsány verzálkami fontu 
Gotham Medium a měly by mít 50% velikost loga VIBE, 
případně Lenovo. Měly by být srovnány do jednoho 
řádku.

Orientace
Nadpisy Vibe a Lenovo produktů mohou být umístěny 
vertikálně nebo horizontálně.

STÁHNOUT LOGA VIBE

STÁHNOUT LOGA LENOVO

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AADXi6LqEgzhpwOt8NVNN2m8a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20(VIBE)/Loga%20Lenovo%20%2B%20Lenovo%20VIBE/VZOROV%C3%89%20LOGO%20VIBE?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AACm7K578SppaLtaeVMaXM6qa/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20(VIBE)/Loga%20Lenovo%20%2B%20Lenovo%20VIBE/VZOROV%C3%89%20LOGO%20LENOVO?dl=0
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It works like any 
other phone.
But plays harder.

IT WORKS LIKE 
ANY OTHER 
PHONE.
BUT PLAYS 
HARDER.

IT WORKS LIKE 
ANY OTHER 
PHONE.
BUT PLAYS 
HARDER.

IT WORKS  

LIKE ANY  

OTHER  

PHONE.

BUT PLAYS 

HARDER.

A two-day battery that keeps working 
while you’re playing

GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
VIBE – TYPOGRAFIE4

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

Preferovaný font písma je Gotham. Nadpisy tvoříme 
verzálkami fontu Gotham Light. Tento typografický 
styl je nejefektivnější. Umístění nadpisu a jeho 
velikost jsou dané.

Podnadpisy by měly mít alespoň 50% velikost 
nadpisu. Používáme věty pro lepší orientaci mezi 
nadpisy a podnadpisy.

Text
Text je psán ve stylu Gotham book.

Nadpisy

Podnadpisy

V pokynech pro nadpisy 
se držíme jasných pravidel, 
abychom tak zajistili maximální 
efektivitu.

Příklad nadpisu Nadpis může bát rozdělen pro 
dynamický efekt

Příklad podnadpisu

JAK TYPOGRAFIE NEMÁ VYPADAT

1. Pro nadpisy používejte 
pouze verzálky

2. Nepoužívejte jiný font než 
Gotham.

3. Nepoužívejte pro nadpisy jiný 
font než Gotham Light.

4. Dodržujte řádkování a mezery.

STÁHNOUT PÍSMO GOTHAM

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AAAC9c6Y5Lhs4AN1Cv81IAoWa/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20%28VIBE%29/Fonty%20-%20Lenovo/Gotham.zip?dl=0
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GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
LENOVO – LOGO A UŽITÍ5

Videa
Používáme logo společnosti Lenovo horizontálně a 
vycentrované. Produktová řada „VIBE / Lenovo „ je také ve 
středu videa. Nesnažíme se vycentrovat produktovou řadu spolu 
s názvem produktu „VIBE K5“.

Logo Lenovo může být použito v jednoduchých 
barvách, reverzních barvách nebo v bílém provedení 
s vystřiženou formou písma. Vyberte si logo, které 
je dostatečně identifikovatelné a nejlépe ladí s 
designem. Používáme logo ve všech základních 
barvách kromě žluté.

Jednoduché barvy

Formát 16:9

Vycentrovaná 
produktová řada

Vystřižené písmo z bílého 
loga Lenovo



GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
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Geometrické Organické

Lidé se vyjadřují různě. Proto máme celou škálu barevných pozadí. 
Kombinujeme barvy a tvary k vytvoření výrazných pozadí. Ať už jsou naše pozadí geometrická nebo organická, 
vždy nás posouvají kupředu.

STÁHNOUT POZADÍ VIBE

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AACu-d4hPA28R93phGWVFt41a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20(VIBE)/Pozad%C3%AD%20do%20kreativ?dl=0
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GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
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Základní barvy
Červená je symbolem energie a 
života. Inspiruje ty, kteří hledají 
produkty za výhodné ceny.

Skvělá výdrž baterie a vyváženost
Zelená je barvou růstu, vyváženosti, 
sjednocení a harmonie a ztělesňuje 
vlastnosti jako je skvělá výdrž 
baterie a vyváženost.

Skvělá zábava
Modrá je barvou klidu a sebejisty. 
Odráží vysoké sebevědomí a 
prémiové vlastnosti, které vám 
poskytnou skvělou zábavu.

STÁHNOUT POZADÍ VIBE

https://www.dropbox.com/sh/wod41sufgpxke1p/AACu-d4hPA28R93phGWVFt41a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20(VIBE)/Pozad%C3%AD%20do%20kreativ?dl=0


IT WAS BUILT 
TO FIT INTO 
YOUR LIFE, 
EVEN THOSE 
LONG LATE-
NIGHT PARTIES.

IT WAS 
DESIGNED TO 
WORK, NOT BE 
WORSHIPPED. 
Great audio input capabilities with Lenovo 
3 mic system for high quality recording.

IT WORKS LIKE 
ANY OTHER 
PHONE.
BUT PLAYS 
HARDER.
A two-day battery 
that keeps working 
while you’re playing

IT WORKS LIKE 
ANY OTHER 
PHONE.
BUT PLAYS 
HARDER.
A two-day battery that keeps working 
while you’re playing

IT WORKS LIKE 
ANY OTHER 
PHONE.
BUT PLAYS 
HARDER.
A two-day battery that keeps working 
while you’re playing

IT WORKS LIKE 
ANY OTHER 
PHONE.
BUT PLAYS 
HARDER.
A two-day battery that keeps working 
while you’re playing

IT WORKS LIKE 
ANY OTHER 
PHONE.
BUT PLAYS 
HARDER.
A two-day battery that keeps working 
while you’re playing
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GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
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Pozadí Vibe jsou světlá pro zdůraznění produktu a informací. 
Dovolují nám vytvořit strhující a výrazné sdělení.

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

1. Nepoužíváme statická 
pozadí. Vyhněte se přesným 
liniím a statickým okrajům.

2. Vyhněte se příliš komplexním 
pozadím. Naše pozadí by 
mělo být pestré, ale nemělo 
by odvádět pozornost od 
produktu.

3. Používejte pozadí, které je 
abstraktní. Nevytvářejte příliš 
symetrické a uspořádané 
obrazce.

4. Nepoužívejte bílé a černé 
vzory.



 

1.
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EX
PRESS
YOUR
SELF.

EX
PRESS
YOUR
SELF.

EX
PRESS
YOUR
SELF.

EX
PRESS
YOUR
SELF.

EX
PRESS
YOUR
SELF.

EX
PRESS
YOUR
SELF.

Example 300x250 Digital Banner

GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
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Název řady produktů Vibe a Lenovo by měl být umístěn 
kolem obsahu. Tento přístup umožňuje flexibilní systém, 
který funguje pro všechny formáty. Upouštíme od umístění 
názvu produktů v rohu, což zabraňuje tomu, aby název 
vypadal jako logo nebo značka.

Vertikální umístění názvu produktu.

Horizontální umístění názvu 
produktu.

Jak nesmí vypadat umístění a velikost 
názvu produktu.

1. Nepředimenzujte 
název produktu. 
Logo Lenovo by 
mělo být vždy 
dominantnější.

2. Neoitáčejte název 
řady produktů Vibe 
do nespecifikovaných 
úhlů.

3. Neumisťujte název 
produktů do 
zaplněných nebo 
nepřehledných míst. 
Měl by být umístěn 
kolem obsahu na 
okraji.

4. Neměňte barvu 
názvu produktu 
(bílou) na jinou barvu 
při použití barevného 
pozadí. Jiné barvy 
loga použijte pouze 
na bílém pozadí.



FOUND AT LENOVO.COM/VIBE

GRAFICKÝ MANUÁL / LENOVO
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Barevné pozadí produktu Vibe a jeho variace mohou být 
použity k doplnění loga Lenovo, aby se zdůraznilo, že jde 
o produkt Vibe 

Barevné vyplnění loga Lenovo může být efektivně 
použito jako poslední obrázek videa.

URL adresa slouží pouze pro účely 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/AAD_lLP149E8OglSOcZSuOg9a/Grafick%C3%BD%20manu%C3%A1l/SP%20Lenovo%20(VIBE)/Loga%20-%20obr%C3%A1zkov%C3%A1?dl=0

