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Grafický symbol spoločnosti
Logotyp spoločnosti AMAZON REAL STUDIO, s.r.o. je moderným stvárnením
mladej spoločnosti orientovanej na nehnuteľnosti a interiérový dizajn.
Nosným prvkom loga je kompozícia štyroch listov, ktoré vytvárajú abstrakciu
kvetu. Zvolené farby odrážajú poslanie spoločnosti AMAZON REAL STUDIO,
s.r.o., ktorou je vytvárať súzvuk s prírodou. Zastúpené farby symbolizujú
faunu cez odtiene zelenej, ale aj čistú oblohu zastúpením tyrkysovej.
Ostrý typ písma znamená, že spoločnosť AMAZON REAL STUDIO, s.r.o. dbá na
precíznosť a okrúhly tvar kvetu zase evokuje ľudský prístup.
Farebné prevedenie logotypu sa aplikuje na biele pozadie.
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Konštrukcia a sieťový nákres logotypu
Proporcionalita loga je jednoznačne zadefinovaná. Akékoľvek zasahovanie do
tohto pomeru je neprípustné. Proporcie sú definované pomerom x : y, pričom
platí vzťah: y = x / 1,61

Nákres loga v mriežke znázorňuje, aké má logotyp vzájomné pomery.
Zväčšovaním alebo zmenšovaním loga sa musí táto mriežka zachovávať.
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Ochranná zóna logotypu
Ochranná zóna logotypu predstavuje minimálne veľkosti plôch
v bezprostrednej blízkosti logotypu, do ktorej nesmie zasahovať text ani iné
grafické prvky, ilustrácie, fotografie ap. Rešpektovanie tejto zóny
zabezpečuje dostatočnú čitateľnosť logotypu.
Ochranná zóna logotypu je definovaná jednotkou a, pričom pomer x : a = 5.
Túto zónu možno porušiť iba vo výnimočných prípadoch, kedy je to
nevyhnutné pre použitú technológiu spracovania ap.

Minimálna veľkosť logotypu predstavuje takú hodnotu veľkosti, pod ktorou
logotyp prestáva byť bezchybne reprodukovateľný pri technológii tlače, ktorú
zabezpečujú bežné kancelárske tlačiarne.
V tomto prípade ide o rozmery: 14,2 × 8,8 mm.
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Logotyp a podkladové plochy
Logotyp možno používať iba na také podkladové plochy, ktoré nenarúšajú jeho
celkovú čitateľnosť. Logotyp je určený pre homogénne svetlé podkladové
plochy.
V prípade použitia tmavých podkladových plôch, alebo svetelne silno
kontrastných, je nevyhnutné použiť biely podklad alebo čiastočne
transparentný biely podklad na vyniknutie logotypu na podkladovej ploche.
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Farebnosť logotypu
Logotyp sa skladá z názvu (zahŕňajúci iba čiernu a bielu) a abstrakcie kvetu,
ktorá obsahuje štyri farebné prechody:

RGB: z 0/60/48 do 0/128/102
z #003c30 do #008066
CMYK: z 100/0/20/76 do 100/0/20/50
RGB: z 0/136/54 do 0/196/78
z #008836 do #00c44e
CMYK: z 100/0/60/47 do 100/0/60/23
RGB: z 34/126/108/ do 47/173/148
z #227e6c do #2fad94
CMYK: z 73/0/14/51 do 73/0/14/32
RGB: z 0/154/194 do 15/207/255
z #009ac2 do #0fcfff
CMYK: z 100/21/0/24 do 94/19/0/0
RGB: 0/0/0
#000000
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 255/255/255
#ffffff
CMYK: 0/0/0/0
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Typografia
Logotyp obsahuje jeden druh písma: ITC Avant Garde Std Md od Adobe
Systems Incorporated, pričom textová časť „AMAZON“ je v hrubom reze tohto
písma a „REAL STUDIO“ v normálnom. Zvolené písmo dodáva celkovému
vzhľadu logotypu vlastný výraz, nesúci v sebe svoje posolstvo.
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Vizitka a hlavičkový papier využívajú pre texty písmo Trebuchet MS
v normálnom reze.
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Vizitka
Vizitka je svojou kompozíciou orientovaná vertikálne a má rozmery klasickej
vizitky: 90 × 50 mm. Je dizajnovaná pre biely podklad.
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Hlavičkový papier
Hlavičkový papier je vytvorený s dôrazom na pragmatizmus – aby bolo
jednoduché zasahovať do jeho obsahu a bola možnosť ho tlačiť na domácich
a poloprofesionálnych kancelárskych tlačiarniach. Z toho dôvodu rešpektuje
minimálne okraje 5 mm zo všetkých strán a zároveň je graficky stroho, ale za
to vecne, pokrytý. Je dizajnovaný pre biely podklad.
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Autor

Zadávateľ: AMAZON REAL STUDIO, s. r. o.
Autor logotypu: Mgr. Jozef Jurík
Dizajn manuál spracoval: Mgr. Jozef Jurík v roku 2010
Kontakt: 0902 532 172 | tvorim.net@gmail.com | www.tvorim.net
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