Národná kult úrna pamiatka
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Národná kult úrna pamiatka

1.1 LOGOTYP
Filozofia logotypu

Pri návrhu loga a logotypu sme vychádzali z charakteru
Zámku Topoľčianky ako národnej kultúrnej pamiatky s
bohatou históriou. Logo sme navrhli ako spojenie
súčasnosti a histórie, pričom z histórie sme vyberali z
rodových erbov majiteľov zámku. Výber erbu padol na
ten, ktorý vystihuje súčasné poslanie, históriu,
reprezentáciu,

poľovníctvo,

koniarstvo

-

erb

šľachtického rodu Zichy. Gróf Zichy bol jedným z
majiteľov panstva Topoľčianok v rokoch 1712 - 1741.
Erb zobrazený v linke, doplnený pôvodným farebným
vizuálom.
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1.2 LOGOTYP
Filozofia - vývoj logotypu

Zobraznie postupného vývoja logotypu z pôvodného
erbu Zichy. Zámerom je minimalizovanie formy a jej
následné pretransformovanie do podoby logotypu
Zámku Topoľčianky v modernej forme, ktorá zodpovedá
súčastným trendom dizajnu. Tiež je v maximálnej
možnej miere dodržaná farebnosť výslednej podoby
logotypu podľa pôvodného vzoru.
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1.3.1 LOGOTYP
Základná podoba logotypu

Logo Zámok Topoľčianky je základným grafickým
identifikačným

prvkom

spoločnosti

a

patrí

do

organizačnej štruktúry firemného dizajnu. Vhodne
vytvorený a správne používaný logotyp je vizuálnym
vyjadrením filozofie a cieľov spoločnosti. Umiestňuje
spoločnosť do povedomia verejnosti a pomáha budovať
postavenie značky na trhu.

Národná kult úrna pamiatka
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1.3.2 LOGOTYP
Základná podoba logotypu a farebnosť

Čiernobiely variant logotypu. Logotyp sa reprodukuje
vždy v čiernej farbe. Čiernobielu podobu logotypu je
možné použiť výhradne v prípade čiernobielej tlače.

Národná kult úrna pamiatka
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1.4.1 LOGOTYP
Konštrukcia logotypu
20 a
Vyznačenie veľkostných pomerových vzťahov medzi

a

značkou, logotypom a doplnkovým textom - Národná
kultúrna pamiatka.

17 a
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1.4.2 LOGOTYP
Ochranná zóna logotypu

Vyznačenie minimálneho priestoru okolo značky,
logotypu a doplnkového textu - Národná kultúrna
pamiatka, ktorý musí vždy ostať prázdny.

a

Národná kult úrna pamiatka
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2.1 LOGOTYP - FAREBNOSŤ
Farebné varianty logotypu

Základná farba značky

PANTONE 142 C (lesklý papier)
PANTONE 129 U (matný papier)
CMYK
10 / 25 / 95 / 0

Farebnosť patrí k základným identifikačným znakom.
Farba je súčasťou značky a dopĺňa jej vizuálne
informačné posolstvo.
Značku charakterizujeme vždy v dvoch farebných
systémoch.

Základná farba značky

PANTONE 469 C (lesklý papier)
PANTONE 469 U (matný papier)
CMYK
50 / 80 / 100 / 30

Základná farba značky

PANTONE 280 C (lesklý papier)
PANTONE 280 U (matný papier)
CMYK
100 / 75 / 15 / 0

Základná farba značky

PANTONE Black C (lesklý papier)
PANTONE Black C (matný papier)
CMYK
0 / 0 / 0 / 100

1. PANTONE - vzorník sólo farieb
2. CMYK - sútlač štyroch farieb (stabil)
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3.1 ZÁKLADNÉ PÍSMO
Typy písma

Písmo je dôležitým doplnkom vizuálneho štýlu firmy a
zároveň ďalším dôležitým informačným prostriedkom
prenosu informácií. Preto je potrebné špecifikovať
použitie jednotlivých typov a rezov písma. Ich voľba a
Zapfino

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
12 34 5 67 8 9 % ? ! . : ; ( )
äáčďéíóôsŕúyž
Antique Olive SCT CE Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
12 3 4 5 67 8 9 % ? ! . : ; ( )
ä á č ďé í ó ô s ú y ž
Nimbus Sans DCE Light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
12 3 4 5 67 8 9 % ? ! . : ; ( )
ä á č ďé í ó ô s ú y ž
Nimbus Sans DCE Light Italic

použitie vyplýva z poradia dôležitosti informácií, ktorých
sú nositeľmi.
Doplnkový typ písma Zapfino, slúži na zvýraznenie
informácie, na správu slávnostného charakteru, na
vizualizáciu nosného titulku, sloganu, motta a podobne.
Vyznačuje

sa

elegantnosťou,

čistotou

tvaru

a

charakterom. Jeho funkčné a estetické vlastnosti sú
v harmonickej rovnováhe. Vo všeobecnosti práca
s písmom má svoje špecifiká, a je potrebné ju zveriť
odborníkom.
Doplnkový typ písma Nimbus Sans DCE Light, Nimbus
Sans DCE Italic slúži na bežnú textovú komunikáciu. V
prípade potreby doplnené písmom Antique Olive SCT
CE Regular a Nimbus Sans DCE Regular v inzercii.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
12 3 4 5 67 8 9 % ? ! . : ; ( )
ä á č ďé í ó ô s ú y ž
Nimbus Sans DCE Regular
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4.1 FIREMNÉ MERKANTÍLIE
Vizitky

Vizitka je súčasťou jednotného grafického štýlu firmy.
Slúži

k

prezentácii

spločnosti,

tiež

prezentácii

prostredníctvom osôb. Do obsahu vizitky nie je
prípustné vkladať ďalšie údaje, najmä osobného rázu
(prívátne adresy a telefónne čísla).
Formát vizitky je 90 x 50 mm.
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4.2 FIREMNÉ MERKANTÍLIE
Hlavičkový papier

Hlavičkový papier je určený k bežnej komunikácii.
Formát hlavičkového papiera je A4 210 x 297 mm.
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4.3 FIREMNÉ MERKANTÍLIE
Oslovovací list

Oslovovací list je určený na výnimočné a slávnostné
príležitosti, nie je vhodný pri bežnej komunikácii.
Formát oslovovacieho listu je A4 210 x 297 mm.
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4.4 FIREMNÉ MERKANTÍLIE
Obálka

Formát obálky je 220 x 210 mm.
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4.5 FIREMNÉ MERKANTÍLIE
Mail

Vizuálna forma mailu vychádza z klasických štandardov
mailovej komunikácie.
Formát mailového listu je A4 210 x 297 mm.
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4.6 FIREMNÉ MERKANTÍLIE
Menovka

Aby

bolo

možné

identifikovať

jednotlivca

ako

zamestnanca spoločnosti Zámok Topoľčianky, nosia na
viditeľnom mieste vybrané osoby menovky.
Formát menovky je 90 x 50 mm.
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5.1 MANUÁL INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Navádzacia tabuľa

Dôležitým prvkom firemného dizajnu spoločnosti
Zámok Topoľčianky je vonkajší a vnútorný informačný
systém. Tento systém jednoducho, presne a dostatočne
viditeľne informuje o rozmiestnení všetkých dôležitých
budov, priestranstiev a miestostí.
Pri tvorbe informačných panelov je nutné dodržiavať
pravidlá o používaní firemného logotypu a typov písma.

Národná kult úrna pamiatka

Vi t a j te - We l c o m e - Wi l l ko m m e n
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5.2 MANUÁL INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Označenie budovy - tabuľa

Uvítacia tabuľa pri vchode do zámku s identifikačnými
údajmi.

Národná kult úrna pamiatka

Zámok Topoľčianky, Parková 1, 951 93 Topoľčianky
Prevádzkovateľ: JMF
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske nám. 3, 815 70, Bratislava
Tel.: 02/50 23 91 11, Fax: 02/55 57 65 74, E-mail: jmf@jmf.sk, www.jmf.sk
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5.3 MANUÁL INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Informačná tabuľa

Informačná tabuľa zahŕňa prehľadný systém označenia
jednotlivých miestostí v budove.

Národná kult úrna pamiatka

Informácie - Information - Erkundigung
Recepcia
Hotel
Reštaurácia
Relax centrum
Svadobná sála
Turecká sála
Izby 10 - 20
Izby 20 - 30
Izby 30 - 40
Múzeum

prízemie
prízemie
1. posch
1. posch
1. posch
2. posch
1. posch
2. posch
3. posch
prízemie
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5.4 MANUÁL INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Označenie miestností

Relax centrum

Apartmán č.1

Reštaurácia

Svadobná sála

Označenie miestností je riešené textovou informáciou a
jednoduchou piktogramovou formou.
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6.1 OZNAČENIE
DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Osobný automobil

Neoddeliteľnou súčasťou firemného dizajnu je viditeľné
označenie vozidiel spoločnosti Zámok Topoľčianky
- logotypom a názvom webovej stránky.
Využitie priestoru na automobiloch je relatívne
nenáročným
propagácie

a

dlhodobo

spoločnosti.

účinným
Výtvarná

spôsobom
predloha

je

spracovaná na osobnom automobile s predpokladanou
bielou farbou. Toto riešenie je možné aplikovať aj na iné
typy vozidiel s tým, že je nutné vždy upraviť proporcie
logotypu podľa príslušného typu automobilu. Je
neprípustné logotyp deformovať alebo inak meniť jeho
proporcie.

21

6.2 OZNAČENIE
DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Malý dodávkový automobil

Výtvarná predloha je spracovaná na úžitkové vozidlo s
predpokladanou bielou farbou.
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7.1.1 PROFESNÁ MÓDA
Označenie pánskych odevov

Aby

bolo

možné

identifikovať

jednotlivca

ako

zamestnanca spoločnosti Zámok Topoľčianky, nosia
vybrané osoby klasický pánsky oblek s aplikovaným
logotypom. Toto štandardizuje vzhľad a zvyšuje
infomačnú silu personálu.
Názorná ukážka umiestnenia logotypu na pánskom
obleku a kravate.
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7.1.2 PROFESNÁ MÓDA
Označenie dámskych odevov

Aby

bolo

možné

identifikovať

jednotlivca

ako

zamestnanca spoločnosti Zámok Topoľčianky, nosia
vybrané osoby klasický dámsky kostým s aplikovaným
logotypom. Toto štandardizuje vzhľad a zvyšuje
infomačnú silu personálu.
Názorná ukážka umiestnenia logotypu na dámskom
kostýme.
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7.2 PROFESNÁ MÓDA
Označenie uterákov

Označenie doplnkových textílii logotypom vytvára u
zamestnancov i klientov pozitívny vzťah k sploločnosti
Zámok Topoľčianky. Použitie logotypu je centrované na
stredovú os textílie bielej farby, musí spĺňať základné
estetické požiadavky. Vzhľadom na to, že ide o
slepotlač na textílie, je potrebné venovať väčšiu
pozornosť kvalite prevedenia logotypu. Logotyp nesmie
byť deformovaný, musí byť vždy jasne čitateľný.
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8.1 MANUÁL
REPREZENTAČNÝCH PREDMETOV
Pero

Reklamné a propagačné predmety vytvárajú u
zamestnancov a klientov pozitívny vzťah k spoločnosti
Zámok Topoľčianky. Ako reklamný prvok sa na týchto
predmetoch

používa

logotyp.

Pri

minimálnych

veľkostiach ako napr. na perách sú povolené výnimky
varianty logotypu vzhľadom k plochám využiteľným pre
tlač, musí sa však prísne dbať na čitateľnosť logotypu.
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8.2 MANUÁL
REPREZENTAČNÝCH PREDMETOV
Zástava, vlajka

Zástavy a vlajky s firemným logotypom spoločnosti
Zámok Topoľčianky slúžia na reprezentačné účely. Sú
súčasťou firemného dizajnu spoločnosti. Logotyp sa
používa v predpísaných firemných farbách. Vzhľadom
na to, že ide o tlač na neobvyklý materiál (textil, umelá
hmota), je treba venovať väčšiu pozornosť kvalite
prevedenia a farbe logotypu. Logo nesmie byť
deformované a musí byť vždy dobre čitateľné.
Na stojanové vlajky odporúčame použiť mramorový
kameň, žŕďka má byť z nerezu, nosné vlákno a textília
bielej farby.
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8.3 MANUÁL
REPREZENTAČNÝCH PREDMETOV
Kľúčenka

Kľúčenka s firemným logotypom spoločnosti Zámok
Topoľčianky slúži na reprezentačné účely.
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8.4 MANUÁL
REPREZENTAČNÝCH PREDMETOV
Mydlo

Označenie doplnkových predmetov - mydiel logotypom
vytvára u klientov pozitívny vzťah k sploločnosti Zámok
Topoľčianky.

Použitie

logotypu

je

centrované

na stredovú os mydla bielej farby, musí spĺňať základné
estetické požiadavky. Vzhľadom na to, že ide o
slepotlač, je potrebné venovať väčšiu pozornosť kvalite
prevedenia logotypu. Logotyp nesmie byť deformovaný,
musí byť vždy jasne čitateľný.
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História v novom šate.

