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2Skylink Grafický manuál
Úvod

PRO VÁŽENÉ PARTNERY

Účelem tohoto grafického manuálu je představit vizuální 
identitu značky Skylink. Dále naleznete pravidla použití 
všech důležitých grafických prvků tvořící jednotný 
a konzistentní vizuální styl značky. Věříme, že vám 
tato příručka usnadní práci při vytváření společných 
marketingových projektů. 

V případě jakýchkoli nejasností a zároveň schvalování 
reklamních vizuálů se prosím obracejte na svého 
regionálního manažera v Eviso Czech Republic, s.r.o. 
nebo Eviso SK, s.r.o. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Váš Skylink tým
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LOGOTYP1.0
Skylink Grafický manuál
Logotyp

Logo je základním prvkem vizuální identity. Logotyp je složen ze dvou 
základních prvků, grafického a písmového. Grafický prvek představuje 
kaleidoskop, specifický symbol značky. Písmová část je tvořena graficky 
znázorněným názvem s použitím unikátního typu písma. 

Upozornění: Jakkoli měnit a přizpůsobovat jednotlivé části nebo celé logo je 
nepřípustné. Za neoprávněné přizpůsobení je například považována změna 
piktogramu kaleidoskopu, barevnosti, celková nebo částečná deformace 
loga, natočení jednotlivých částí a jiné změny.

Lze používat i variantu doplněnou o marketingový slogan  
„Radost pro všechny“.
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1.1
Základní 
podoba 
logotypu

V nejčastějších případech se na 
propagačních materiálech využívá 
základní pozitivní podoby logotypu 
Skylink v základní barevnosti. 

V případech, kdy je potřeba použití jiné 
technologie, reprodukce či negativního 
vyobrazní, vycházejte z uvedených 
variant logotypu.

Nelze-li tisknout logotyp s přechody, 
využívejte dvoubarevné varianty 
logotypu.

Skylink Grafický manuál
Logotyp

Základní pozitivní podoba logotypu Dvoubarevná pozitivní podoba logotypu

Jednobarevná pozitivní podoba logotypu Negativní podoba logotypu
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1.2
Podoba 
logotypu  
s claimem

V nejčastějších případech se na 
propagačních materiálech využívá 
základní pozitivní podoby logotypu 
Skylink v základní barevnosti. 

V případech, kdy je potřeba použití jiné 
technologie, reprodukce či negativního 
vyobrazní, vycházejte z uvedených 
variant logotypu.

Nelze-li tisknout logotyp s přechody, 
využívejte dvoubarevné varianty 
logotypu.

Skylink Grafický manuál
Logotyp

Základní pozitivní podoba logotypu Dvoubarevná pozitivní podoba logotypu

Jednobarevná pozitivní podoba logotypu Negativní podoba logotypu
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Logotyp

1.3
Ochranná  
zóna logotypu 

Ochranná zóna definuje
minimální prostor, ve kterém
se nesmí vyskytovat žádné další
textové nebo grafické objekty.

Minimální ochranná zóna pro 
celý obvod logotypu se rovná  
2/3 kaleidoskopu.
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Logotyp

1.4
Ochranná  
zóna logotypu  
s claimem

Ochranná zóna definuje
minimální prostor, ve kterém
se nesmí vyskytovat žádné další
textové nebo grafické objekty.

Minimální ochranná zóna pro 
celý obvod logotypu se rovná  
2/3 kaleidoskopu.
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1

Skylink Grafický manuál
Logotyp

1.5
Správné použití 
logotypu

Logotyp Skylinku by ve svém 
vyobrazení měl být používán tak, aby 
byla zachována jeho dobrá čitelnost  
a konzistentnost značky. 

Pro všechny varianty logotypu platí 
společné zásady používání dostatečně 
kontrastního pozadí v závislosti na 
zvolené variantě logotypu.
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Logotyp

1.6
Nesprávné 
použití logotypu

Logotyp Skylinku by ve svém 
vyobrazení měl být používán tak, aby 
byla zachována jeho dobrá čitelnost 
a konzistentnost značky. 

Seznam zásad správného použití 
logotypu:

—  Nedeformujte logotyp (Obr. 1).
—  Neumísťujte logotyp na barevná 

pozadí, která ohrožují jeho čitelnost 
(Obr. 2).

—  Neměňte barvu logotypu (Obr. 3).
—  Neumísťujte logotyp na fotografie, 

které svou strukturou ohrožují jeho 
čitelnost (Obr. 4).

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 4
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12:30

Skylink Grafický manuál
Logotyp

1.7
Minimální 
velikost 
logotypu

Minimální velikost definuje nejmenší 
možný rozměr použití pro zachování 
čitelnosti logotypu.

Pro tištěné materiály je určená 
minimální výška Kaleidoskopu 
6 mm.

Pro digitální prostředí je určená 
minimální výška Kaleidoskopu 
17 pixelů.

Tištěné materiály:

Výška minimálně 6 mm

On-line/mobilní zařízení:

Výška minimálně 17 px
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BAREVNOST2.0
Skylink Grafický manuál
Barevnost

Použití barev je důležitým aspektem zachování jednotné grafické identity. 
Základními barvami logotypu je červená a modrá barva. Rovněž uvádíme 
barevnou paletu pro tvorbu marketingových vizuálů včetně definice jejich 
číselné hodnoty a barevného gradientu.
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2.1
Základní 
barevná paleta

Primární paleta slouží k specifikaci 
barevnosti logotypu a základního 
reklamního layoutu.

Uvedené barevné hodnoty jsou určeny 
k použití pro tiskovou (Pantone a CMYK) 
a digitální produkci (RGB a HEX). 

Žádáme o důsledné dodržování 
uvedených barevných hodnot. Žádné 
další barvy by ve výše uvedených 
případech neměly být používány.

Skylink Grafický manuál
Barevnost

Red 1

Pantone 7417

C 0
M 70
Y 87
K 0

R 255
G 75
B 0

HEX: #FF4B00

Red 2

Pantone 199

C 0
M 100
Y 90
K 0

R 255
G 0
B 0

HEX: #FF0000

Red 3

Pantone 187

C 8
M 100
Y 100
K 4

R 200
G 0
B 0

HEX: #C80000

Dark Blue

Pantone
Reflex Blue

C 100
M 85
Y 10
K 10

R 20
G 0
B 135

HEX: #140087

Grey 1

Pantone 426

C 0
M 0
Y 0
K 90

R 40
G 40
B 40

HEX: #282828

Grey 2

Pantone
Cool Grey 5

C 0
M 0
Y 0
K 35

R 200
G 200
B 200

HEX: #C8C8C8

White

C 0
M 0
Y 0
K 0

R 255
G 255
B 255

HEX: #FFFFFF
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2.2
Barevné 
přechody

Základním prvkem užívaným 
v materiálech Skylink jsou barevné 
přechody, jež vycházejí z Kaleidoskopu. 
Tyto přechody tvoří základní stavební 
prvek propagačních nosičů.

Přechody vycházejí z primární palety 
barev. Uvedené barevné hodnoty jsou 
určeny k použití pro tiskovou (Pantone 
a CMYK) a digitální produkci (RGB 
a HEX). 

Prosíme, vždy používejte správné 
hodnoty barev a nastavení přechodů. 
Žádné další barvy či přechodové 
nastavení by neměly být používány.

Skylink Grafický manuál
Barevnost

Gradient 1

Pozice barvy Red 1: 0%
Střední pozice: 50%
Pozice barvy Red 2: 100%

Red 1 Red 2Střední 
pozice: 
50%

Střední 
pozice: 
50%

Red 2 Red 3

Gradient 1

Pozice barvy Red 2: 0%
Střední pozice: 50%
Pozice barvy Red 3: 100%
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2.3
Sekundární 
barevná paleta

Sekundární barevná paleta rozšiřuje 
primární barevnou paletu červených 
a modrých odstínů barev. Je určena 
výhradně pro tvorbu reklamních 
layoutů.

Tyto barvy se používají ve spojení 
s fotografiemi a jejich barevným 
obsahem. Užití sekundární barevnosti 
slouží k propojení layoutu s fotografií 
a zdůraznění dominantní barvy.

Skylink Grafický manuál
Barevnost

 

 

 

 

Red 1 Red 2 Red 3 Grey 1 WhiteGrey 2Dark Blue

Blood
Orange

Salmon

Dark
Orange

Light
Salmon

Citrus
Orange

Sun
Yellow

Medium
Blue

Violet

Burnt
Yellow

Canary
Yellow

Royal
Blue

Purple

Forest
Green

Fuschia

Hot Pink

Powder
Blue

Teal

Dark
Grey 1

Light
Grey 1

Grass
Green

Medium
Green

Orchid

Pink

Cyan

Turquoise

Dark
Grey 2

Light
Grey 2

Citrus
Green



16

 

— Up to 70 themed channels in our subscriptions

— 500 channels from around the world

My account TV on the go Entertainment My apps

Discover more than ever with Skylink

FIND
WONDER

FIND OUT MORE

2.4
Zásady použití 
sekundární 
barevné palety

1

2

Na vámi zvoleném 
obrázku identifi kujte 
dominantní barvu.

Porovnejte tuto barvu 
se sekundární barevnou 
paletou a vyberte 
nejlepší barevnou 
kombinaci.

3 Vytvořte vámi 
požadovanou kompozici 
za použití zvolené 
fotografi e a sekundární 
barevnost i. 
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PÍSMO3.0
Skylink Grafický manuál
Písmo

Pro jednoznačnou identifikaci značky bylo navrženo unikátní písmo 
M7 Sans. Používá se při vytváření reklamních nadpisů a sloganů 
v uzamčených dokumentech typu PDF, JPG, GIF, atd. K zdůraznění 
grafické jedinečnosti je možné použít alternativu s částečnými výseky. 
Pro ostatní texty byl vybrán standardizovaný font Suisse BP int´l. Jako 
doplňkové písmo marketingové komunikace v otevřených dokumentech 
typu DOC, PPT a zejména e-mailu byl stanoven font Arial.
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Písmo

3.1
Písmo pro 
nadpisy

Font M7 Sans byl speciálně navržen pro 
značku Skylink. Používá se pro nadpisy 
v rámci celé marketingové komunikace. 
Hlavní nadpisy by měly být tvořeny 
s použitím velkých písmen fontu  
M7 Sans. Případné doplňkové nadpisy 
je možné vytvořit malými písmeny fontu 
M7 Sans.

aáäbcčdďeéěfghiíjklĺľmnňoóôpqrřŕsštťuúůvwxyýzž
AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔ 
PQRŘŔSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ
0123456789&%€$£@!?:,+-“„/[]()*



19

3.2
M7 Sans 
alternativní 
litery

V některých případech může být ve 
spojení s grafikou použita alternativní 
kresba jednotlivých liter.

Skylink Grafický manuál
Písmo

B  F  P
Přístup k alternativám a glyfům:

Použijte menu v InDesignu
Okna > Text a tabulky > Glyfy

Vyberte písmo M7 Sans Regular  
a dvakrát klikněte na příslušný znak.
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Písmo

3.3
Písmo pro 
ostatní 
marketingové 
texty

Suisse je doplňkové marketingové písmo. 
Využívá se zejména pro střední titulky 
a zbytek textového obsahu.
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3.4
Písmo pro 
elektronickou 
komunikaci

Písmo Arial se využívá pouze pro 
elektronickou komunikaci a otevřené 
dokumenty (Word, Powerpoint 
a e-mail), kdy v systému počítače není 
k dispozici font Suisse.

Písmo Arial by se nikdy nemělo 
používat pro tištěné materiály 
a uzamčené dokumenty.

Skylink Grafický manuál
Písmo
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PIKTOGRAMY4.0
Skylink Grafický manuál
Piktogramy

Piktogramy jsou na první pohled rozpoznatelné díky specifické kombinaci 
ostře řezaných rohů a obloučků. Lze jej využít napříč všemi oblastmi 
marketingové komunikace.
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Piktogramy

4.1
Základní sada 
symbolů

TV Set-top box Telefon Multiscreen HD kvalita

Montáž100% dostupnost

Servis

Kamenná prodejna

Aktivace Prodej Samsung Evo-S Bundle 24

SatelitVýhodná nabídka
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PRINCIPY 
VYTVÁŘENÍ 
LAYOUTU

5.0
Skylink Grafický manuál
Principy vytváření layoutu

Základními tvary pro vytváření veškerých reklamních layoutů (print, online, 
outdoor, atd.) je kombinace rovných linií a obloučků. Použití barev se odvíjí 
od stanovené barevné palety výše. Zde uvádíme několik příkladů použití. 
Všechny vytvořené vizuály je třeba schválit daným regionálním manažerem 
Skylink.
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Principy vytváření layoutu

5.1
Základní 
komponenty 
pro vytváření 
layoutu

Základní grafické prvky reklamních 
layoutů Skylink jsou inspirovány 
Kaleidoskopem, z něhož vycházejí 
dvě klíčové zásady tvořící vizuální styl 
Skylink: 

— Rovné a zakřivené čáry
— Úhel 45°

Stejně jako tři klíčové tvary, jež 
z Kaleidoskopu rovněž vycházejí:

— Popisovaný kaleidoskop
— Trojúhelník se zaoblenou špičkou
— Trojúhelník s ostrými rohy

45°

1 2

3

Roviny a křivky  
Layout propagačních materiálů Skylinku  
je tvořen rovnými a zakřivenými tvary, 
které vycházejí z Kaleidoskopu.

Úhly 
Úhel 45° je klíčovou součástí identity 
Skylinku. K vytvoření více dynamického 
vzhledu lze ve výjimečných případech 
použít i jiných úhlů.

Hlavní tvary 
Tyto tvary vycházející ze symbolu 
Kaleidoskopu obsahují výše uvedené 
atributy a v samotném důsledku 
dotvářejí jasně rozpoznatelnou identitu 
značky.
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Principy vytváření layoutu

5.2
Základní 
principy použití 
komponentů
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Principy vytváření layoutu

5.3
Základní  
principy 
vytváření 
nejběžnějších 
formátů 
marketingových 
nosičů

Horizontální formáty 

PARTNER SKYLINKU

TOP PARTNER SKYLINKU

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku

Plocha určená pro 
kreativu Skylinku

Plocha určená pro 
kreativu Skylinku

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku
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Principy vytváření layoutu

5.3
Základní  
principy 
vytváření 
nejběžnějších 
formátů 
marketingových 
nosičů

Vertikální formáty

TOP PARTNER SKYLINKU

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku

TOP PARTNER SKYLINKU

Plocha určená pro 
kreativu Skylinku

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku

Plocha určená pro 
kreativu Skylinku
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Principy vytváření layoutu

5.4
Příklady 
grafického 
řešení plochy 
Skylink

Horizontální formáty 

PARTNER SKYLINKU

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku

PŘEJDĚTE 
KE SKYLINKU
– Nejširší nabídka, nejvíce programů v HD
– Možnost sledování až na 4 zařízení, kdykoli a kdekoli
– Nejvýhodnější na trhu
– Bez nutnosti závazku
– 100% pokrytí

www.skylink.cz

1 TOP PARTNER SKYLINKU

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku

VAŠE SATELITNÍ
TELEVIZE
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– Nejširší nabídka, nejvíce programů v HD
– Možnost sledování až na 4 zařízení, kdykoli a kdekoli
– Nejvýhodnější na trhu
– Bez nutnosti závazku
– 100% pokrytí

Vybavení 
a instalace 

již od

1 Kč

Montáž ServisAktivace
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Principy vytváření layoutu

5.4
Příklady 
grafického 
řešení plochy 
Skylink

Vertikální formáty

1

TOP PARTNER SKYLINKU

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku

TOP PARTNER SKYLINKU

Plocha určená pro kreativu
partnerů Skylinku

PŘEJDĚTE 
KE SKYLINKUVAŠE SATELITNÍ

TELEVIZE
– Nejširší nabídka, nejvíce programů v HD
– Možnost sledování až na 4 zařízení, kdykoli a kdekoli
– Nejvýhodnější na trhu
– Bez nutnosti závazku
– 100% pokrytí
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www.skylink.cz

Montáž ServisAktivace

Montáž ServisAktivace

Vybavení 
a instalace 

již od

1 Kč

www.skylink.cz
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VIZUALIZACE 
PRODUKTŮ

6.0
Skylink Grafický manuál
Vizualizace produktů

Součástí tohoto manuálu jsou přílohy skutečných vizuálů produktů Skylink 
vhodných např. jako produktové fotografie na e-shop. Zároveň jsme připravili 
i vizualizace produktů a jejich obalů pro marketingové použití.
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Vizualizace produktů

6.1
Základní 
kompozice
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6.2
Jednotlivé 
komponenty

Skylink Grafický manuál
Vizualizace produktů

CAM Modul

Parabola Karta Skylink



34

PŘÍLOHY 
MANUÁLU

7.0
Skylink Grafický manuál
Přílohy manuálu

Zde naleznete seznam příloh základních prvků tvořící vizuální styl 
značky včetně vizualizace produktů a jejich obalů. Přiložené soubory 
jsou ve formátu JPG, PNG, AI a PSD.


