
SLOŽKA MOTOROLA

https://www.dropbox.com/sh/i2tpab0urmlt86x/AADjefFacYbeWnK3H7-5niDba?dl=0
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Formáty loga

- horizontální, s horizontálním zarovnáním 
Emsignia a Wordmark;

 
 

- vertikální logo, kde jsou Emsignia 
a slovní značka zarovnány vertikálně;

 
 

 - skládané Logo, kde jsou Emsignia 
a slovní značka zarovnány uprostřed.

 
  
 

Ty mohou být v plné barvě, obrysová 
nebo průřezová.

Vždy používejte oficiální loga, která 
jsou dostupná ke stažení na webu 
Motorola Collective.

Máme tři různé formáty loga Motorola 
pro umožnění flexibility použití 
v různých komunikačních médiích:

Horizontální logo – vyplněné Horizontální logo – obrysové
Vertikální logo 
– vyplněné

Vertikální logo 
- obrysové

Skládané logo – obrysovéSkládané logo – vyplněné

Ochranná zóna
Na většině komunikačních rozvržení 
je volný prostor kolem loga Motorola 
definován šířkou loga Lenovo. 

Pokud je logo Motorola používáno 
samo o sobě, např. v koncových 
rámečcích TVC, pak se volný prostor 
rovná polovině "o" z loga Motorola. 
Toto pravidlo platí pro verze plného 
i obrysového loga Motorola.

Minimální velikost
Pro zachování vizuálního efektu byly definovány minimální velikosti.

0.25” 
6.5mm 
36px

1.12” 
28.5mm 
156px

0.42” 
10.8mm

Předošlé  Aktuální

Vždy se ujistěte, že používáte
aktuální a správné logo pro
nové nastavení Motorola Emsignia.

Aktuální logo Emsignia

https://www.dropbox.com/sh/4zuysvaiy0jymdp/AABKlRWPI3fOQkiE33vsSEQpa?dl=0
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Jak používáme 
naše formáty log 

 

Chcete-li maximalizovat efekt v komunikaci, 
můžete si vybrat mezi malým, velkým nebo 
skládaným logem. 

Malé logo  
Naše malé logo je použito v plné barvě 
pouze pro zajištění maximální čitelnosti. 
Naše malé logo může být umístěno buď 
horizontálně, nebo vertikálně. 

 

Malé logo

Velké logo

Velké logo  
Naše velké logo disponuje obrysovým 
logem Emsignia a lze ho umístit buď
vodorovně, nebo svisle.

 
 

Kdy použít malé a kdy velké logo 
V případě, že logo překročí polovinu šířky 
nebo výšky komunikace, změníme formát 
malého nebo velkého loga.

Skládané logo

Skládané logo 
Skládané logo se používá převážně 
pro digitální formáty, formáty 
na obrazovce a čtvercové formáty 
(například: TVC, animované koncové 
rámečky bannerů, profily pro sociální 
média atd.)

Příklady

Příklad koncového rámečku TVC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae justo nibh. Aenean et ornare felis. Curabitur in 
ligula maximus, sagittis neque sit amet, ultricies massa. Sed lorem tortor, placerat quis viverra id, sollicitudin  

at enim. Donec nisl dolor, ullamcorper non tempus eget, ullamcorper nec dolor. 

Jak to nedělat

Nepoužívejte malé vykreslené logo 
Emsignia, protože může být nečitelné. 

Nepoužívejte vyplněnou verzi 
loga Emsignia, která je příliš 
velká ve vztahu k slovní značce.

 
 
 

STÁHNOUT LOGA MOTOROLA

https://www.dropbox.com/sh/4zuysvaiy0jymdp/AABKlRWPI3fOQkiE33vsSEQpa?dl=0
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Logo s plnou barvou 
Logo s plnou barvou se může objevit 
v libovolné barvě značky, kromě žluté, 
středně šedé nebo světle šedé.

Ve všech barvách se slovní značka 
používá vždy v bílé barvě, s výjimkou 
případů, kdy je na žlutém pozadí 
- v tomto případě může být značka 
černá. 

Obrysové logo 

Obrysové logo může být použito 
v libovolné barvě značky.

Průřezové logo 
Průřezové logo Emsignia nám umožňuje 
být výrazní a hraví. 

Abychom se ujistili, že si ponecháme 
svou obchodní značku Emsignia, 
je důležité dodržovat následující 
obecné zásady:
- Zachovat tvar "M“
- Zajistit kruh kolem "M“
- Vyhnout se vytváření pozadí, které 
vypadají jako třetí loga

 
 

 

Vždy se ujistěte, že je dostatek kontrastu mezi pozadím a Emsigniem

Nikdy nepoužívejte v téže komunikaci jinou barvu loga Emsignia

"M" uvnitř barvy Emsignia by měl být vždy bílá

Nikdy nepoužívejte plné žluté logo, žlutý obrys je v pořádku

Budeme používat černou slovní značku při umístění přes lehce 
zabarvený obraz

STÁHNOUT PRŮŘEZOVÉ LOGA MOTOROLA

https://www.dropbox.com/sh/g692py6yduvbhmh/AADXqzKajx19lJoHOcKbxwQ8a?dl=0
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Malé logo Velké logo

Formát Rozměry
formátu

 Šířka
loga

Motorola

 Výška
loga

Lenovo

 
  

    
(mm) (mm) (mm)

A0 840 x 1188 388 145
A1 594 x 840 276 103
A2 420 x 594 195 73
A3 L 420 x297 139 52
A3 P 297 x 420 139 52
A4 210 x 297 88 33
A5 148 x 210 61 23
DL 100 x 210 61 23

 
 
 

96 sheet 12192 x 3048 3050 1140
64 sheet 8128 x 3048 2110 790
48 sheet 6096 x 3048 1660 620
32 sheet 4064 x 3048 1230 460
16 sheet 2030 x 3048 880 330
12 sheet 3048 x 1524 830 310
6 sheet 1200 x 1800 530 200
 

Billboardy/OOH: Billboardy/OOH:Normy EÚ: Normy EÚ: 

 
 
 

 (px) (px) (px)

Full banner 468 x 60 160 60
Half banner 234 x 60 160 60
Button 120 x 90 54 N/A
Half page  300 x 600 179 67
L skyscraper 160 x 600 115 67
Skyscraper 120 x 600 67 67
Square 250 x 250 145 54
L rectangle 336 x 280 144 54
M rectangle 240 x 400 144 54
S rectangle 180 x 50 132 50
S square 125 x 125 54 N/A
 

Digitální forma: Digitální formát: 
    

    
    
 (px) (px) (px)

FB* Profile 180 x 180 149 N/A
FB* Cover 828 x 315 214 80
FB* Image 1200 x 630 329 123
I Profile 110 x 110 60 N/A
I Gallery 161 x 161 90 N/A
I Image  1080 x 1080 375 140
Y Cover 2560 x 1440 630 235
Y Video 1280 x 760 362 135
*FB = Facebook

Sociální média: Sociální média:

 

 
 
 

 (mm) (mm) (mm)

A0 840 x 1188 743 145
A1 594 x 840 525 103
A2 420 x 594 371 73
A3 L 420 x297 262 52
A3 P 297 x 420 385 52
A4 210 x 297 188 33
A5 148 x 210 133 23
DL 100 x 210 84 23
 

 (mm) (mm) (mm)

96 sheet 12192 x 3048 2630 620
64 sheet 8128 x 3048 2630 620
48 sheet 6096 x 3048 2630 620
32 sheet 4064 x 3048 2730 460
16 sheet 2030 x 3048 1810 330
12 sheet 3048 x 1524 1310 310
6 sheet 1200 x 1800 1060 200
 

(px) (px) (px)

Full banner 468 x 60 160 60
Half banner 234 x 60 160 60
Button 120 x 90 54 N/A
Half page  300 x 600 255 67
L skyscraper 160 x 600 115 67
Skyscraper 120 x 600 67 67
Square 250 x 250 213 54
L rectangle 336 x 280 246 54
M rectangle 240 x 400 203 54
S rectangle 180 x 50 132 50
S square 125 x 125 54 N/A

 
 
 

 (px) (px) (px)

FB* Profile 180 x 180 131 N/A
FB* Cover 828 x 315 262 80
FB* Image 1200 x 630 549 123
I Profile 110 x 110 60 N/A
I Gallery 161 x 161 149 N/A
I Image  1080 x 1080 986 140
Y Cover 2560 x 1440 1170 235
Y Video 1280 x 760 670 135
*FB = Facebook

Formát Rozměry
formátu

 Šířka
loga

Motorola

 Výška
loga

Lenovo
 

   
(mm) (mm) (mm)

Formát Rozměry
formátu

Šířka
loga

Motorola

Výška
loga

Lenovo

Formát Rozmery
formátu

Šírka
loga

Motorola

Výska
loga

Lenovo

Formát Rozměry
formátu

 Šířka
loga

Motorola

 Výška
loga

Lenovo
 

   

Formát Rozměry
formátu

 Šířka
loga

Motorola

 Výška
loga

Lenovo
 

   

 
 
 

Formát Rozměry
formátu

 Šířka
loga

Motorola

 Výška
loga

Lenovo
 

   

 
 
 

Formát Rozměry
formátu

 Šířka
loga

Motorola

 Výška
loga

Lenovo
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Zvětšování loga Motorola v nestandardních a extrémních formátech

Vždy udržujte relativní velikosti mezi 
logy Motorola a Lenovo. To zajistí 
správnou rovnováhu mezi značkami 
u všech nestandardních formátů:

Při dimenzování loga Motorola a Lenovo 
na nestandardních a extrémních formátech 
použijte následující zásady:

1. Vizte tabulky velikostí log, které jsou 
uvedeny výše v této části, pro nalezení 
nejbližších rozměrů.

2. Pokud v tabulkách velikostí log není 
podobná velikost, pro změnu měřítka 
použijte svůj nejlepší úsudek. Změňte 
rozměr loga šipkou nahoru nebo dolů 
na nejbližší celé číslo pro snadné použití.
Pro inspiraci se můžete podívat 
na příklady uvedené v těchto 
pokynech.

 

3. Nastavte všechny čtyři okraje na šířku 
loga Lenovo.

Dimenzování malého loga

Dimenzování velkého loga

Šířka loga
Lenovo

Šířka loga
Lenovo určuje
všechny okraje

Malé logo  
Malá loga Motorola jsou určena 
změnou šířky značky Motorola 
na šířku loga Lenovo. 

Veľké logo  
Velká loga Motorola jsou určena 
okrajem. Okraje jsou nastaveny 
podle šířky loga Lenovo.

Velké logo Motorola je zvětšeno 
po celé šíři nebo výšce stránky 
od okraje k okraji v závislosti 
na tom, jakou verzi loga ve velkém 
měřítku používáte (horizontální 
nebo vertikální).

STÁHNOUT LOGA LENOVO

https://www.dropbox.com/sh/yhp7w0nnc18i8rj/AABB9zemAec_dkNadWZdKb21a?dl=0
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1. nadpisy jsou psány 
fontem gotham bold 
s malými mezerami 
a malým písmem 

 

2. Podnadpisy sú písané fontom Gotham Bold.

3. Podkapitoly jsou psány fontem Gotham Book.

 

Pokud je moto v textu, mělo by být napsáno malými písmeny 
a fontem Gotham Bold

4. Legal line je psána fontem Gotham Book

Písmo by mělo být vždy v závislosti na barvě 
pozadí buď bílé, nebo černé.

STÁHNOUT PÍSMO GOTHAM

https://www.dropbox.com/sh/jpx725n9trfg2ey/AABhJGg8iCIYUzUfGSSujkJoa?dl=0
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Když je název moto používán s určitým
 názvem produktu, je důležité, aby 
byl napsán ve všech komunikacích. moto z

moto mods
moto g5 plus
moto z2 play

moto z™

moto mods™

moto g5 plus
moto z2 play

1. slovné značky produktů

Názvy produktů jsou psány fontem 
Gotham Light. Jedinou výjimkou jsou 
"motomods", které jsou k dispozici 
ke stažení od společnosti Motorola 
Collective

 

Číslo generace by mělo být vždy psáno 
jako superscript

2. názvy produktů v nadpisech 3. názvy produktů v odstavcích a podnadpisech

1/2  x

1/2 x

x-height

V odstavci nikdy 
nepoužívejte 
značky produktu.

Nikdy nespojujte 
značky produktu 
s logem Emsignia.

Jak nepoužívat názvy produktů

hellomoto

názvy produktů

‚hellomoto‘ může být použito v nadpisech 
nebo v textu, ale ne uzamčené s logem 
Emsignia. Je to značkové zařízení, nikoliv 
samostatná značka.

'hellomoto' v nadpisech 
‚hellomoto‘ by mělo být vždy napsáno 
fontem Gotham Bold, s malými 
mezerami -80pts.  
 
'hellomoto' v odstavci 
‚hellomoto‘ by mělo být vždy napsáno 
fontem Gotham Book

hellomoto

hello motoo m

Meet the  
razor-thin 
Moto Z Force, 
the future of 
smartphones.

Barvy musí být používány 
pouze jako barevné akcenty 
pro kopii

MORE THAN 
A LAPTOP, 
THE YOGA 910 
UNDERSTANDS 
YOUR LIFESTYLE.

the new 
moto c
family

Nikdy nepoužívejte font 
Gotham Book pro nadpisy

Nikdy nepoužívejte 
typografii velkými 
písmeny

Typografie by měla být vždy 
vlevo nebo vpravo a nikdy 
na obou stranách

Meet the  
razor-thin 

Moto Z Force,
the future of 

smartphones.

Nikdy nepoužívejte obsah 
k zobrazení názvů 
produktů

Nikdy nepoužívejte značky 
produktu v kopii

Nikdy neměňte velikost písma ve stejném odstavci.

STÁHNOUT LOGA MOTOSTÁHNOUT LOGA MOTO

https://www.dropbox.com/sh/2p0nitg15dsal7l/AABtTLrsmFS1A3Y8EboVB6Vza?dl=0
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Barva hraje důležitou roli při vytváření živého, 
odvážného a nečekaného vzhledu.

 
 
Černá a šedá se používají pouze jako zvýrazňující 
barvy. Používáme je, když potřebujeme větší 
kontrast, např. v rámci typografie.

 

 

Bílá je důležitá barva, protože je nenápadná a naše 
výrazné barevné kombinace mohou vyniknout. 

 
 
Když používáte barvu, udělejte to s důrazem 
na jednoduchost - protože příliš mnoho barev 
dohromady může působit složitě a neuspořádaně.

Ačkoli jsou oranžová a růžová klíčovými barvami 
v paletě Motorola, existují přísná pravidla, jak 
mohou být tyto barvy dohromady použity.

Oranžová barva musí být použita pouze tónovaná,
pokud je v aplikaci uvedena jako dominantní barva, 
např. jako pozadí v kampani moto mods.

Růžovou lze použít pouze jako sekundární barvu 
v libovolné vytvořené aplikaci např. jako barvu 
Emsignia na větším žlutém rozvržení.

 

LENOVO RED

Pantone  485C
CMYK  0.98.100.0
RGB  235.20.10
Web Hex  #E1140A

LENOVO PINK

Pantone  7424C
CMYK  5.90.10.0
RGB  240.65.135
Web Hex  #F04187

LENOVO DARK GREY

Pantone  432C
CMYK  80.65.55.50
RGB  51.63.72
Web Hex  333F48

LENOVO ORANGE

Pantone  1505C
CMYK  0.72.100.0
RGB  255.106.0
Web Hex  #FF6A00

LENOVO CYAN

Pantone  637C
CMYK  61.2.7.0
RGB  70.200.225
Web Hex  #46C8E1

LENOVO MEDIUM GREY

Pantone  424C
CMYK  57.47.48.14
RGB  111.113.112
Web Hex  #6F7170

LENOVO YELLOW

Pantone  108C
CMYK  0.5.100.0
RGB  254.230.0
Web Hex  #FEE600

LENOVO GREEN

Pantone  360C
CMYK  61.0.95.0
RGB  106.195.70
Web Hex  #6AC346

LENOVO LIGHT GREY

Pantone  400C
CMYK  23.20.25.0
RGB  196.190.182
Web Hex  #C4BEB6

LENOVO BLUE

Pantone  279C
CMYK  71.37.0.0
RGB  62.141.221
Web Hex  #3E8DDD

LENOVO BLACK

Pantone  Black C
CMYK  20.0.0.100
RGB  0.0.0
Web Hex  #000000

WHITE

Pantone  N/A
CMYK  0.0.0.0
RGB  255.255.255
Web Hex  #FFFFFF
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přechod

plochá barva hluboká barva

stylizované pozadí s horizontem

Pozadí je základem pro naše snímky. 
Používáme světlo a stín u plných 
i tónovaných barev, abychom vytvořili 
hloubku a kontrast, což nám umožňuje 
vyniknout. 

Naše odvážné a sebejisté barvy 
působí jako světlé plátno, které 
předvádí naše produkty a zprávy 
a vytváří výraznou komunikaci.

Nikdy nepoužívejte černobílé 
fotografie.

Nikdy nepoužívejte barvy, které 
nejsou z palety barev Lenovo.

Nikdy nepoužívejte příliš mnoho
barev v rámci jedné fotografie.

V rámci fotografie nikdy nepoužívejte 
různé palety barev.

Jak barvu nepoužívat
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Naše snímky mohou být použity 
mnoha způsoby:

1. Pozadí

 

Fotografie s vysokým rozlišením nebo 
upravené fotografie.

2. Produkt  
Plné a tónované barvy slouží k vytvoření 
hloubky a kontrastu, které nám pomáhají 
vyniknout.

3. Prostředí

 

Nalezené nebo vytvořené prostředí 
dodá našim snímkům reálnosti. 

4. Objekty
Objekty hrají důležitou podpůrnou roli 
v rámci našich snímků.

 

ProstředíPozadí Produkt Objekty
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Pozadí Prostředí

Vzory hrají důležitou roli v celé naší komunikaci. Může být použit mnoha způsoby:

1.Pozadí                

 

Ilustrativní vzory, které představují funkce a výhody produktu.
2. Prostředí                                 
Vzory, které jsou energické, když jsou spojeny s povrchy nebo předměty.

Co nedělat se vzory

 Nikdy nepoužívejte vzor napříč 
pozadím a objekty.

Nikdy nepoužívejte vzory 
náhodným způsobem, který nemá 
pro danou zprávu žádný význam.

Nikdy nepoužívejte vzor, který 
neladí s našimi logy nebo produkty.

Nikdy nevytvářejte nové prvky značky.V ilustraci nikdy nepoužívejte 
příliš složité vzory.

Nikdy nepoužívejte jako vzor 
popisný obrázek.

STÁHNOUT VZORY

https://www.dropbox.com/sh/0bi0nwbmgs3tqle/AADphhyvVYmxUDm8qvWCfa9Ca?dl=0
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Co nedělat se snímky

Nikdy nepoužívejte úhly, které 
nezobrazují funkce produktu 
ani jeho výhody.

Vždy používejte barvy z palety 
Motorola.

Nikdy nepoužívejte na pozadí 
barvy, které nejsou z naší palety 
barev.

Nikdy nepoužívejte modely, 
které neodrážejí náš postoj.

Nikdy nepoužívejte na produkty 
jiné prvky (vzorek, barevný blok, 
ilustrace)

Nikdy nepoužívejte složitá vnitřní 
nebo vnější prostředí.

Nikdy nepoužívejte oblečení, 
který neodráží náš styl a osobnost.

Vždy používejte zajímavé a poutavé 
povrchy, když používáte texturu.

Nekomplikujte vzory, textury 
a barvy pozadí.

Nepoužívejte černobílé snímky. Nepoužívejte příliš stylizovaný 
objekt nebo příliš mnoho barevných 
kombinací.

Nebuďte okázalí.

Nepoužívejte příliš přehnané 
výrazy.

Nepoužívejte ve snímcích jiné 
barevné efekty.

Nepoužívejte příliš stylizovaný 
a nucený výraz.
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Legal
1) Značka Moto musí být 

dominantní značkou. Mezi 
prvky značky Moto patří 
MOTOROLA, MOTO, (M) 
a Moto kódy (tj. Moto 
v kombinaci s jiným slovem, 
jako je MOTOLOVE). Při používání 
značky Lenovo včetně loga musí 
logo být podstatně méně 
dominantní než prvky značky
Moto a musí být od prvků 
značky Moto oddělené.

2) Text musí obsahovat příslušné 
prohlášení o právním subjektu.

a. U materiálů obsahujících produkty 
společnosti Motorola použijte 
"Navrženo a vyrobeno společností 
Motorola Mobility LLC, která je 
vlastněná společností Lenovo." 
Pro materiály, které obsahují jak 
produkty Motorola, tak jiné 
produkty než Motorola, přidejte 
na začátek „Telefony Motorola 
jsou“.

b. U materiálů obsahujících prvky 
značky Motorola (Motorola, 
(M) nebo MOTO) a značky 
Lenovo, ale nikoliv produkty 
společnosti Motorola, použijte 
"Motorola Mobility LLC 
společnosti Lenovo" nebo 
"Motorola Mobility LLC je 
vlastněná společností Lenovo".

3) Umístění výpisu právnické 
osoby:

a. Televizní reklamy - Prohlášení 
o právním subjektu by mělo 
být zřetelně umístěno v těsné 
blízkosti loga Motorola/Lenovo 
nebo na konci reklamy.

b. Pro balení - prohlášení o právním 
subjektu by mělo být viditelně 
umístěno na zadní straně krabice. 
Navíc musí být na obalu 
zobrazeny samostatně prvky 
značky (M), Motorola a Moto 
i název produktu (např. MOTO Z).

c. Na internetových stránkách by 
mělo být umístěno toto prohlášení: 
„Všechny produkty Moto jsou 
navrženy a vyrobeny společností 
Motorola Mobility LLC, která je 
vlastněná společností Lenovo.“

d. U všech ostatních reklamních 
materiálů, které obsahují právní 
sdělení (např. tisková reklama), 
může být na konci prohlášení 
o ochranné známce zapsáno 
samostatnou větou.

Aby byla naše legal line vždy
čitelná, nikdy by neměla být 
psána ve velikosti písma menší 
než 4 pt.

Volný prostor pro právní řád 
od každého okraje se měří pomocí 
šířky ,M'.

 
 

 

Legal line by měla být napsána buď 
bílou, nebo černou barvou. Ujistěte 
se, že je mezi legal line a pozadím 
dostatečný kontrast.

Minimum size

Clear space

Color

Co-branding
Obsah třetí strany by měl být 
vždy umístěn v pravém horním 
rohu, vlevo dole nebo jako pás 
v dolní části komunikace.

Third party content

Third party content

Third party content

Informace třetích stran by 
neměly napodobovat styl 
Motoroly.

Nesprávné užití Správné užití




