
ONE TRADE
manuál vizuálního stylu



FILOZOFIE ZNAČKY
Společnost One Trade zastřešuje celou řadu značek, tvaro-
sloví loga vychází z tvarů již existujících log, i barevně na ně 
navazuje. Celek vyjadřuje hodnoty jako stabilita, solidnost  
a spolehlivost.

Logo je postaveno na zajímavém vyjádření číslice  
JEDNA = ONE. Toto číslo je výrazným symbolem jednoty, je 
také číslem jedinečnosti a individuality.

k o m p l e t n í  p r o f e s i o n á l n í  s e r v i s

k o m p l e t n í  p r o f e s i o n á l n í  s e r v i s

k o m p l e t n í  p r o f e s i o n á l n í  s e r v i s

k o m p l e t n í  p r o f e s i o n á l n í  s e r v i s
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VIZUÁLNÍ STYL
Vizuální styl je  základním identifikačním znakem, který vypovídá o profesionalitě společnosti a naznačuje obor působení a činnosti společnosti. Logo i další 
prvky jsou robustní, s jasnou konstrukcí liter a naznačují tak, že se pohybujeme v oboru stavebnictví.
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SYMBOL
Stylizovaná litera „O“ s vnitřním prostorem ve tvaru číslice „1“  funguje v rámci identity jako samostatný prvek, symbol. Pokud je symbol i celé logo použito  
v rámci jedné strany dokumentu, je nutné dodrže minimální odstup od loga, aby nebyla narušena výborná čitelnost jak loga, tak i symbolu.
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SYMBOL A LOGO
Symbol v rámci jednoho dokumentu můžeme použít spolu s logem pouze jednou, a to v doporučené velikosti min. trojnásobku loga. Vzájemná vzdálenost je 
min. dvojnásobek šířky loga ve všech směrech. Symbol použijeme pouze v obrysové lince, šířka tahu je 0,5 b, barva korporátní šedá.
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TAH 0,5 B 
korporátní šedá
300 % velikosti loga



SYMBOL A VOLNÁ PLOCHA 
Symbol je možné použít jednak na zrcadlo, jednak může přesahovat do spadu (viz vizualizace) tak, že okraj papíru či dokumentu ořezává symbol přesně  
na jeho okraji.
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ZÁKLADNÍ VZHLED ZNAČKY
Základní podoba značky je plnobarevná, s barevným přechodem. Slovo „One“ je umístěno nad slovem „Trade“. 
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DOPLŇKOVÝ VZHLED ZNAČKY
Doplňkovou podobu značky použijeme tam, kde základní podoba není možná, případně je z kompozičního hlediska vhodnější právě doplňková verze.

7



DALŠÍ BAREVNÉ VARIANTY LOGA
Logo je možné používat i v barevné verzi bez barevného přechodu. 
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INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.
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ČB VARIANTY LOGA
V případě, že není možné použít barevnou variantu, použijeme černobílou verzi.
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ČB INVERZNÍ VARIANTY LOGA
V případě, že není možné použít barevnou variantu, použijeme černobílou verzi.
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OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY
Kolem loga je nutné ponechat volný prostor, který zajistí, aby bylo logo dostatečně čitelné. Tento prostor je roven šířce písmene „O“.
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ZNAČKA NA POZADÍ
Logo umisťujeme zásadně na takové pozadí, aby co nejvíce vyniklo. Volíme takovou verzi loga (pozitivní nebo inverzní), aby bylo maximálně čitelné. Pokud 
nevyhovuje ani jedna z variant, podložíme logo bílým tvarem o velikosti min. ochranné zóny.
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ZÁKLADNÍ BAREVNOST
Primární korporátní barvy jsou 2 odstíny zelené, jejich vzájemný barevný přechod a tmavší odstín šedé barvy.
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TMAVŠÍ ZELENÁ
CMYK 50-0-100-20

RGB 133-165-67

Pantone 377 C

SVĚTLÁ ZELENÁ
CMYK 50-0-100-0

RGB 159-197-78

Pantone 376 C

ŠEDÁ
CMYK 6-0-11-75

RGB 93-95-92

Pantone 425 C

ZELENÝ PŘECHOD



DOPLŇKOVÉ BARVY 
Primární paletu barev doplňují odstíny vytvářející barevnou harmonii.
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TYRKYSOVÁ
CMYK 100-21-37-0

RGB 36-145-163

Pantone 327 C

ŠEDOTYRKYSOVÁ
CMYK 100-21-37-0

RGB 36-91-101

Pantone 7477 C

LEDOVÁ
CMYK 88-0-26-00

RGB 63-175-196

Pantone 326 C



KORPORÁTNÍ PÍSMO – PRIMÁRNÍ  
Primární písmo je významným prvkem korporátní identity, sázíme jím pokud možno všechny dokumenty společnosti.

RONNIA regular › bold › italic › bold italic 
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789
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KORPORÁTNÍ PÍSMO – SEKUNDÁRNÍ   
Sekundárním písmem je systémový font Arial. Používáme jej jen v případech, kdy není možno použít primární font.

ARIAL  regular › bold › italic › bold italic
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789
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MERKANTILNÍ TISKOVINY – VIZITKA   
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Ing. JMÉNO PŘÍJMENÍ

ONE TRADE®

Název ulice 00  /  000 00 Město

+420 000 000 000

+420 000 000 000

jmeno.prijmeni@onetrade.cz

onetrade.cz

PŘEDNÍ STRANA ZADNÍ STRANA

SESEKNUTÍ DVOU 
PROTILEHLÝCH ROHŮ 
pro originální vzhled



MERKANTILNÍ TISKOVINY – DOPISNÍ PAPÍR   
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ONE TRADE®

Název ulice 00  /  000 00 Město

+420 000 000 000

+420 000 000 000

jmeno.prijmeni@onetrade.cz

onetrade.cz

Vážený pane Nováku,

sae consequi doluptas as idelenit a ped excest rectem faccae rero tem ab is cum ditas experum ve-
liquibus andundae desciae. Adit explatur? Occusti onsenducimos simolum volumqui si doluptium quat. 
Rio volorep rovidundent occate que volor rerorat quam, omnisqui aut mi, tet que prorera dolupta ssunt. 
Seque autem quatemo luptat.

Nihite es mod mollaut aut occus, nonsequatur re volupis dolo quist, ipiet laciat doles mi, officaectat.
Reria nisto essed maionseque lacessitatia nem fugitiis volupta prati vollaborest eum eribus abor sum 
et mos ex enimusaepero cor sed quam, comnimi, conecus. Volorrum reruntum re volorrovid quat.

Ro quati dis qui totatia sollectias aliquia et que dicto ex estio berchil id et ma poribus re eum ides es-
cillu ptatemp ostiisimet aut dolorep erferae ctotaecere odis restius dolendi cuptia eius cuptat prae non 
pos mod et et volori ommolenemo in eriorun dundanis dolorit et mil issincimus magnihillaut rem quo 
dusante venimus in rest, con pre nem doluptiasit aborem nus dendus, consed esciist qui sunt qui dicia 
descim nonseni temod quam dolupti simusdamus acessi conet harunt pa acia que lab il es etur.

Ro quati dis qui totatia sollectias aliquia et que dicto ex estio berchil id et ma poribus re eum ides es-
cillu ptatemp ostiisimet aut dolorep erferae ctotaecere odis restius dolendi cuptia eius cuptat prae non 
pos mod et et volori ommolenemo in eriorun dundanis dolorit et mil issincimus magnihillaut rem quo 
dusante venimus in rest, con pre nem doluptiasit aborem nus dendus, consed esciist qui sunt qui dicia 
descim nonseni temod quam dolupti simusdamus acessi conet harunt pa acia que lab il es etur.

Ro quati dis qui totatia sollectias aliquia et que dicto ex estio berchil id et ma poribus re eum ides es-
cillu ptatemp ostiisimet aut dolorep erferae.

S pozdravem

Jméno Příjmení
funkce

Vážený pan
Jméno Příjmení / firma
Ulice 0123 / 000 00 Město

ONE TRADE®

Název ulice 00  /  000 00 Město

+420 000 000 000

+420 000 000 000

jmeno.prijmeni@onetrade.cz

onetrade.cz



MERKANTILNÍ TISKOVINY – OBÁLKA DL   
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ONE TRADE®

Název ulice 00  /  000 00 Město
+420 000 000 000
+420 000 000 000
jmeno.prijmeni@onetrade.cz
onetrade.cz



MERKANTILNÍ TISKOVINY – OBÁLKA C4   
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ONE TRADE®

Název ulice 00  /  000 00 Město
+420 000 000 000
+420 000 000 000
jmeno.prijmeni@onetrade.cz
onetrade.cz



MERKANTILNÍ TISKOVINY – KOMPLIMENTKA
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ONE TRADE® Název ulice 00  /  000 00 Město +420 000 000 000 +420 000 000 000 jmeno.prijmeni@onetrade.cz onetrade.cz

with compliments



MERKANTILNÍ TISKOVINY – RAZÍTKO
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ONE TRADE®

Název ulice 00  /  000 00 Město

+420 000 000 000

jmeno.prijmeni@onetrade.cz

onetrade.cz

ONE TRADE®
Název ulice 00  /  000 00 Město+420 000 000 000
jmeno.prijmeni@onetrade.czonetrade.cz

ONE TRADE®
Název ulice 00  /  000 00 Město+420 000 000 000
jmeno.prijmeni@onetrade.czonetrade.cz



ZNAČKA V PROSTORU - OZNAČENÍ PROVOZ0VNY
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OBDÉLNÍKOVÝ FORMÁT

ČTVERCOVÝ FORMÁT



OZNAČENÍ PRACOVNÍCH ODĚVŮ
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OZNAČENÍ PRACOVNÍ HELMY
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BRANDING REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
1) kšiltovky    2) zapalovače    3) USB flash disk    4) rozvinovací metr
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