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Tento online manuál loga 

SILIC MÉDIA existuje z důvodu 

sjednocení grafického stylu při 

interní i externí komunikaci. 

Manuál je určen hlavně 

odborníkům z reklamních 

agentur, grafických studií, 

promotion a event agentur, 

tiskáren a dalších možných 

partnerů.
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1.1 3POVOLENÉ VARIANTY LOGA  \  Základní barevná verze loga na bílém pozadí

PANTONE 356 C
CMYK  95 0 100 27
RGB 0 133 64
HEX  #008540

PANTONE 1797 C
CMYK  0 100 99 4
RGB  217 41 44
HEX  #D9292C

PANTONE 152 C
CMYK  0 51 100 1
RGB  235 146 40
HEX  #EB9228

PANTONE 109 C
CMYK  0 10 100 0
RGB  252 225 8
HEX #FCE108

PANTONE 294 C
CMYK  100 58 0 21
RGB  0 80 148
HEX  #005094

PANTONE Process Black C
CMYK  0 0 0 100
RGB  0 0 0
HEX #000000

Základní a preferovanou verzí 

loga je barevné provedení na 

bílém pozadí. Barevnost loga 

se řídí hodnatami uvedenými 

na této straně.
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41.2 POVOLENÉ VARIANTY LOGA  \  Základní barevná verze loga na černém pozadí

PANTONE 356 C
CMYK  95 0 100 27
RGB 0 133 64
HEX  #008540

PANTONE 1797 C
CMYK  0 100 99 4
RGB  217 41 44
HEX  #D9292C

PANTONE 152 C
CMYK  0 51 100 1
RGB  235 146 40
HEX  #EB9228

PANTONE 109 C
CMYK  0 10 100 0
RGB  252 225 8
HEX #FCE108

PANTONE 294 C
CMYK  100 58 0 21
RGB  0 80 148
HEX  #005094

PANTONE Process Black C
CMYK  0 0 0 100
RGB  0 0 0
HEX #000000

Barevnou variantu loga lze 

také použít v inverzní podobě 

na černém pozadí. Barvy 

motivu rukou zůstávají stejné 

jako u základní barvené verze 

a barva textu je bílá.
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51.3 POVOLENÉ VARIANTY LOGA  \  Jednobarevné verze loga na bílém a jednobarevném pozadí

Logo lze použít ve verzi v jedné 

barvě a to vždy ve 100 % každé 

barvy obsažené v základní verzi 

loga na bílém nebo černém 

pozadí..

Každou z těchto 

jednobarevných variant lze také 

umístit na jednobarevné pozadí 

a to na stejnou barvu jako logo 

ve 35 % sytosti nebo na tmavší 

odstín viz hodnoty vlevo.

Bílá 35 % 
Pantone 
1797 C

PANTONE 7623 C
CMYK  0 70 69 46
RGB 138 42 43
HEX  #8a2a2b

Bílá 35 % 
Pantone 
152 C

PANTONE 1675 C
CMYK  5 83 100 27
RGB 169 67 30
HEX  #a9431e

Bílá 35 % 
Pantone 
109 C

PANTONE 1245 C
CMYK  6 35 99 18
RGB 198 146 20
HEX  #c69214

Bílá 35 % 
Pantone 
356 C

PANTONE 357 C
CMYK  92 18 94 61
RGB 33 87 50
HEX  #215732

Bílá 35 % 
Pantone 
294 C

PANTONE 296 C
CMYK  84 39 0 83
RGB 7 27 44
HEX  #071b2c
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61.4 POVOLENÉ VARIANTY LOGA  \  Černobílá verze loga v pozitivním a v negativním provedení

Pokud není možné použít 

barevné nebo šedé provedení 

loga, lze jako poslední možnost 

použít černobílou verzi 

v pozitivní či negativní variantě. 

Tyto případy obvykle vznikají 

při aplikaci na reklamní 

předměty a použití ve velmi 

malých rozměrech.
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71.5 POVOLENÉ VARIANTY LOGA  \  Černobílá verze loga v pozitivním a v negativním provedení na barevném pozadí nebo fotografii

Černobílou verzi je možné 

umístit také do fotografie. 

Pouze ale v případě, že pozadí 

za logem nenaruší jeho 

čitelnost.
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81.6 POVOLENÉ VARIANTY LOGA  \  Ochranná zóna loga

-90°

Ochranná zóna představuje 

definovanou oblast v okolí loga, 

do které se nesmí zasahovat, 

aby nebyla narušena 

kompozice loga.

Velikosti ochranné zóny 

loga je 1,5 × výška žluté 

„ručičky“ a je ze všech 

4 stran stejná.
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91.7 POVOLENÉ VARIANTY LOGA  \  Logo s claimem

Claim u loga je psán fontem 

Roboto Light a jeho šířka se 

odvozuje od šířky nápisu SILIC 

a to v poměru 1:2. bClaim 

je zarovnán vlevo se spodní 

žlutou ručičkou v logu.

2x

x
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102 NEPOVOLENÉ VARIANTY LOGA

V zájmu zachování dobré 

čitelnosti není možné logo 

jakkoli barevně modifikovat, 

přidávat obrysovou linku nebo 

stín či glow efekt.

Je nepřípustné logo 

překreslovat nebo jinak 

upravovat.
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113.1 FIREMNÍ PÍSMO  \  Základní

ROBOTO Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

ROBOTO Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Písmo je významnou součástí 

vizuálního stylu. Pro společnost 

SILIC MÉDIA, s. r. o. je 

základním písmem Roboto. 

Přípustné jsou tyto řezy: Light, 

Regular, Italic, Medium.

Veškeré texty na 

aplikacích vizuálního stylu 

SILIC MÉDIA, s. r. o. jsou 

vysázeny základním písmem.

Pro běžný text se používá 

u písma Roboto řez Light, 

pro zvýraznění Regular nebo 

Medium. 
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123.2 FIREMNÍ PÍSMO  \  Doplňkové

Doplňkovým písmem 

vizuálního stylu společnosti 

SILIC MÉDIA, s. r. o. je písmo 

Arial.

Obecně se doplňkový font 

používá všude tam, kde 

není základní písmo běžně 

dostupné a je k dispozici pouze 

základní sada fontů. Jedná 

se například o text webových 

stránek.

Pro běžný text se používá 

u doplňkového písma Arial řez 

Regular, pro zvýraznění Bold. 

ARIAL Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

ARIAL Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)
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134 ROZMĚROVÁ ŘADA A MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA V TISKU A ONLINE

100 % 

Online aplikace (webová 

prezentace, email – 72 dpi)

213 × 51 px

54 % 

Minimální velikost pro online 

aplikace (webová prezentace, 

email – 72 dpi)

115 × 28 px

100 % 

Tisk, formát A4

57 × 13,7 mm

75 %

Tisk, formát A5, DL obálka 

43 × 10,36 mm

40 % 

Minimální velikost tisk, vizitka 

23 × 5,54 mm 

Výjimkou je potisk propisek 

a podobných reklamních 

předmětů. Tam se doporučuje 

využít jednobarevného loga.
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145 GRAFICKÝ MOTIV LOGA

Vizuální styl společnosti 

SILIC MÉDIA, s. r. o. pracuje se 

všemi základními nosníky – 

logem, barevností a písmem. 

Významným prvkem je grafický 

motiv loga – obtisky rukou. 

Ten na aplikacích vizuálního 

stylu vystupuje jako doplňkový 

grafický prvek v různých 

velikostech jako celý nebo ve 

výřezech.

Základním pravidlem pro 

použití grafického prvku je, že 

z použitého výřezu musí být 

vždy patrný motiv rukou a musí 

se objevit alespoň část z každé 

z 5 rukou. 

Grafický motiv jako doplňkový 

prvek je nutné důsledně 

odlišovat od prvku, který je  

užit v logu, kde má svoji 

pevnou a neměnnou velikost 

i pozici. 

Pozice i velikost doplňkového

prvku je do určité míry volná 

a je dána především typem 

a formátem aplikace.

Grafický prvek lze užít 

pouze v kombinaci s logem 

společnosti. 
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156.1 APLIKACE LOGA  \  Hlavičkový papír

IČ: 24256714  |  DIČ: CZ24256714  |  Společnost Silic Média, s. r. o. vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 197816.

KDE NÁS 
NAJDETE

Fakturační adresa: Hradešín 39, 282 01 Český Brod  |  Distribuční centrum: Havlíčkova 232, 250 82  Úvaly u Prahy 
Obchodní kancelář: Jindřišská 5, 110 00  Praha 1 info@silicmedia.cz  |  www.silicmedia.cz

Tusam qui aute et ad que 
ommoditibus et laborum et 
andebit faceprem commolo riandio 
nsequoditam corum.

Ibus erum que maion et quassin usandissita dis resto il eum iligent ionecte prehendebit restin este in ea quamet 
atecate ctorrum eum aspita conem nobis es accum non eicietur.

Orum que cus, quam aut qui ipistem qui reicienda deritiae volenimo blatatur. Loresci asimus ulparioriae. Nequi bea 
volorrum aut as ad excesti aut volo veles evenet aspitiati consequate nis et ad moluptat. Ipsum landissi omnimenis 
moleces tinvers piscipis reicilla sumquia ntiur, ipsaesc itiatia dolorer spedit, qui dolupta cor audic tem ni totatin 
veribus, cones explica errore poribus simusaperum et aut laccat veliqui conse digenih icabore hendae conetur aut 
harum, sunt ut verrupiet ut rae acerchil id eatestis as sinctotatem que exeriantias nus molute volest aut quibus, 
nonsequatem volore re sandusdae voluptatibus dolorernat accusandici consequibus et, cum expel eost ut apienis 
non error sit arum volupta dent. Optat. Ullum dolum aut quamus ut qui dolutem ut alicat.

Tusam qui aute et ad que ommoditibus et laborum et andebit faceprem commolo riandio nsequoditam corum 
et fugitatiam isit et faccae perem si dolor suntis doluptatio is prernat ibusdan totatis velestrum quos il iumquatur 
sequo quis derum fugita ditem nobit fugita del id quatur. Uptatia nonsent autatque prati nite maximos aperum quate 
quae. Odipsundae. Nequia pe magnatem earias poria acessit facita vita sectotate sint voluptas aut re, occatet eate 
volupta pellantotam faccaep elest, corpori audit prem arunt.

Tur, et occumquos qui untiumquam dolorib erionsed mos et reperuntum essi cus ea coribus, a entiunt am dolorum 
aut voluptati quas et eseque nonsedi atiisi num volesto es acero et quatumet autempo repudio que pratiate 
volorrovidi non es etur, ipissinci dunt, offictate rempora tinciis magniasim qui in repro cus et de sit, solo temolor rovit, 
odis il estoreperum que vercillabore.

El evenemo lupistio. Nim sum alia voluptatur sit vidigni molora cus, sanihit ut rem quatempore voluptatur, nonsequi 
testibusam aut esecabo rporem que nimo officium nit, ut deliaes nullupi ciliqui sum eum es sint officiti corum sa 
dolorae conseque voluptatum sit, temporrum autet, officipis ipsuntotat andererum adis quias as aditaecusam, seque 
dicit que odipsan ditibus apeliquat quaspedis as alis nobit officid emporehentis ant doloriatur? Qui cor sedita qui am 
im qui te quatio esciis doluptam etur? Quiande raectat que cones sit la vollabo. 

IČ: 24256714  |  DIČ: CZ24256714  |  Společnost Silic Média, s. r. o. vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 197816.

KDE NÁS 
NAJDETE

Fakturační adresa: Hradešín 39, 282 01 Český Brod  |  Distribuční centrum: Havlíčkova 232, 250 82  Úvaly u Prahy 
Obchodní kancelář: Jindřišská 5, 110 00  Praha 1 info@silicmedia.cz  |  www.silicmedia.cz

Tusam qui aute et ad que 
ommoditibus et laborum et 
andebit faceprem commolo riandio 
nsequoditam corum.

Ibus erum que maion et quassin usandissita dis resto il eum iligent ionecte prehendebit restin este in ea quamet 
atecate ctorrum eum aspita conem nobis es accum non eicietur.

Orum que cus, quam aut qui ipistem qui reicienda deritiae volenimo blatatur. Loresci asimus ulparioriae. Nequi bea 
volorrum aut as ad excesti aut volo veles evenet aspitiati consequate nis et ad moluptat. Ipsum landissi omnimenis 
moleces tinvers piscipis reicilla sumquia ntiur, ipsaesc itiatia dolorer spedit, qui dolupta cor audic tem ni totatin 
veribus, cones explica errore poribus simusaperum et aut laccat veliqui conse digenih icabore hendae conetur aut 
harum, sunt ut verrupiet ut rae acerchil id eatestis as sinctotatem que exeriantias nus molute volest aut quibus, 
nonsequatem volore re sandusdae voluptatibus dolorernat accusandici consequibus et, cum expel eost ut apienis 
non error sit arum volupta dent. Optat. Ullum dolum aut quamus ut qui dolutem ut alicat.

Tusam qui aute et ad que ommoditibus et laborum et andebit faceprem commolo riandio nsequoditam corum 
et fugitatiam isit et faccae perem si dolor suntis doluptatio is prernat ibusdan totatis velestrum quos il iumquatur 
sequo quis derum fugita ditem nobit fugita del id quatur. Uptatia nonsent autatque prati nite maximos aperum quate 
quae. Odipsundae. Nequia pe magnatem earias poria acessit facita vita sectotate sint voluptas aut re, occatet eate 
volupta pellantotam faccaep elest, corpori audit prem arunt.

Tur, et occumquos qui untiumquam dolorib erionsed mos et reperuntum essi cus ea coribus, a entiunt am dolorum 
aut voluptati quas et eseque nonsedi atiisi num volesto es acero et quatumet autempo repudio que pratiate 
volorrovidi non es etur, ipissinci dunt, offictate rempora tinciis magniasim qui in repro cus et de sit, solo temolor rovit, 
odis il estoreperum que vercillabore.

El evenemo lupistio. Nim sum alia voluptatur sit vidigni molora cus, sanihit ut rem quatempore voluptatur, nonsequi 
testibusam aut esecabo rporem que nimo officium nit, ut deliaes nullupi ciliqui sum eum es sint officiti corum sa 
dolorae conseque voluptatum sit, temporrum autet, officipis ipsuntotat andererum adis quias as aditaecusam, seque 
dicit que odipsan ditibus apeliquat quaspedis as alis nobit officid emporehentis ant doloriatur? Qui cor sedita qui am 
im qui te quatio esciis doluptam etur? Quiande raectat que cones sit la vollabo. 

Hlavičkový papír slouží 

pro běžnou korespondenci 

společnosti a jeho vzhled je

do jisté míry určující i pro další 

merkantilní tiskoviny 

formátu A4.

V záhlaví hlavičkového papíru 

je umístěno barevné logo 

a telefonní spojení.

V zápatí jsou uvedeny 

jednotlivé kontakty a pro 

fakturační účely také IČ, DIČ.

Následující strany dopisu 

podléhají stejnému

layoutu jako jeho první 

strana.
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166.2 APLIKACE LOGA  \  Vizitka

Mgr. Tereza Dolejší 
Execu  ve assistant of CEO 

mobil: +420 725 054 870
email: tereza.dolejsi@silicmedia.cz 
skype: tereza-dolejsi-silic
web:  www.silicmedia.cz

SPECIALIST IN ADVERTISING AND PROMOTIONAL ITEMS 

Vizitka_Dolejsi.indd   1 25. 5. 2015   9:55:18

Silic Média s.r.o.
Havlíčkova 232
250 82 Úvaly u Prahy
www.silicmedia.cz

3D propagační předměty
zakázková výroba
design studio
full service
internetová reklama - SEO
profesionální copywri  ng
outdoorová reklama
 sková reklama

rozhlasová reklama
televizní reklama
webdesign

Vizitka často vytváří první 

dojem o společnosti,

a je tedy důležitým 

reprezentantem jednotného 

vizuálního stylu.

Vizitka společnosti SILIC 

MÉDIA, s. r. o. je navržena na 

šířku ve formátu 90 x 50 mm 

a je oboustranná.

Přední strana vizitky obsahuje 

jméno, příjmení, funkci 

a kontakty na konkrétní osobu.

Na zadní straně jsou pak 

uvedeny kontaktní údaje firmy.

Přední Zadní

5 mm 5 mm

5 mm 5 mm
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176.3 APLIKACE LOGA  \  Obálka DL

Obálka formátu DL je bílá, 

v levém horním rohu je 

umístěno základní barevné 

provedení loga v 75 % velikosti 

a adresa společnosti.

Spodní část obálky je 

opatřena doplňkovým 

grafickým motivem. Ten je 

umístěn na horizontální střed 

obálky a na levou zarážku je 

v něm umístěna url stránek 

společnosti.

Jméno a Příjmení
Ulice 0000
000 00 Město
Země, stát

Silic Média s.r.o.
Havlíčkova 232 
250 82  Úvaly u Prahy

www.silicmedia.cz



www.silicmedia.czManuál jednotného vizuálního stylu společnosti SILIC MÉDIA, s. r. o.

186.4 APLIKACE LOGA  \  Polep vozu VW SHARAN

Polep vozu se sestává  

z loga, kontaktu a grafického 

prvku.
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196.5 APLIKACE LOGA  \  Polep vozu ŠKODA SUPERB

www.silicmedia.cz

Reklamní a meiální agentura

Polep vozu se sestává  

z loga, kontaktu a grafického 

prvku.
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206.6 Aplikace loga  \  Potisk a výšivka – Triko

Branding firemního oblečení 

využívá logo a slogan: 

„Máte štěstí, že jdu kolem! 

Jsem odborník na reklamní 

předměty.“

Na triku je logo použito 2x – na 

prsou na levé straně a na levý 

rukáv a je aplikováno výšivkou.

Slogan na zadní straně trika je 

aplikován potiskem.



www.silicmedia.czManuál jednotného vizuálního stylu společnosti SILIC MÉDIA, s. r. o.

216.7 Aplikace loga  \  Výšivka – Mikina

Branding firemního oblečení 

využívá logo a slogan: 

„Máte štěstí, že jdu kolem! 

Jsem odborník na reklamní 

předměty.“

Na mikině je použito pouze 

logo na prsou na levé straně 

a je aplikováno výšivkou.
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226.8 Aplikace loga  \  Výšivka – Čepice

Branding firemního oblečení 

využívá logo a slogan: 

„Máte štěstí, že jdu kolem! 

Jsem odborník na reklamní 

předměty.“

Na čepici je použito pouze 

logo a adresa webu: 

www.silicmedia.cz a oboje je 

aplikováno výšivkou.

Možné jsou barevné  

varianty podle náhledu na  

této straně. 

   w
ww.silicmedia.cz


