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3. Názov a symbol organizácie
4. Zjednodušená forma loga; cudzojazyčné verzie
5. Základná zóna; ochranná zóna
6. Štvorcová siet’
7. Proporcie značky; typografia
8. Farebnost’
9. Farebné varianty značky; varianty v negatíve
10. Doplnkové verzie loga; minimálna vel’kost’ značky
11. Kancelárske materiály hlavičkový papier, vizitky
12. Kancelárske materiály - obálky
13. Podkladová plocha multimediálnej prezentácie
14. Kancelárske materiály - obálka na spisy
15. Kancelárske materiály - reklamná taška
16. Kancelárske materiály - pozvánky

LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
názov a symbol organizácie

Úplný názov právnej formy:
Európske zoskupenie územnej spolupráce s r.o.
použitie: oficiálne dokumenty, úplné informácie o organizácii.
Skrátený názov právnej formy:
EZÚS TATRY s r.o.
použitie: vo všetkých prípadoch, v ktorých nie je potrebné používať úplný názov.
Marketingový názov:
EZÚS TATRY
použitie: hovorený prejav, reklamné materiály, adresa webovej stránky.

Symbol organizácie:
Logo je základným prvkom systému identifikácie organizácie,
je typografickým predstavením úplného názvu a má grafickú podobu
navrhnutú individuálne na báze určitej palety farieb.
Symbol tvorí svetlomodrý obdl’žník s obrysom hôr a štylizovaný nápis TATRY
pri využití upraveného písma Calligraph v žltej farbe.
Značku dopl’na názov Európske zoskupenie územnej spolupráce,
pričom v tomto prípade je použité upravené písmo ZapfHumanist v svetlomodrom odtieni.
Farby loga nepriamo nadväzujú na farby vlajky Európskej únie.
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LOGOMANUÁL
Zjednodušená forma loga:
cudzojazyčné verzie

Zjednodušená forma loga:
je prípustné používanie zjednodušenej formy s využitím skratky EZÚS.

E Z Ú S
Základná a zjednodušená forma v pol’skom jazyku:

EUROPEJSKIE
U G R U P O WA N I E

E U W T

WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Základná a zjednodušená forma v anglickom jazyku:
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E U R O P E A N
G R O U P I N G
OF TERRITORIAL COOPERATION

E G T C

LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
- minimálna zóna
- ochranná zóna

Základná zóna:
minimálna zóna, ktorá patrí k priestoru značky, zabranuje strate výtvarnej hodnoty značky.

a/4

a

a/4
a/4

a

a/4

Ochranná zóna:
priestor, do ktorého nesmie zasahovat’ žiadny cudzí prvok, napr. text, grafika

a/2

a

a/2
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a /2

a

a/2

LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
štvorcová sieť

Štvorcová siet’:
určuje základné pomery a vel’kosti v zložení logotypu.
Ul’ahčuje nakreslit’ značku v prípade, že nie je možné použit’ elektronickú verziu.
Základným dielikom siete je štvorček s bokom rovným dl’žke 1/20 šírky značky.

a
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a/20

LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
- proporcie značky
- typografia

Proporcie značky:
zmena vel’kosti značky je možná pri dodržaní pomerov šírky a výšky značky
pri súčasnom zachovaní úmerne zmenenej základnej zóny.

a

a

a
a

Typografia:
Názov logotypu je založený na písme ZapfHumanist a Calligraph.
Navrhuje sa, aby sa vo všetkých firemných dokumentoch,
propagačných a reklamných materiáloch
používal font z rodiny ZapfHumanist
vo všetkých jeho variantoch.

ZapfHumanist Regular
abcćdefghijklłmnoótuvwxyz 1234567890
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓTUVWXYZ
ZapfHumanist Bold
abcćdefghijklłmnoopqrstuvwxyz 1234567890
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOOPQRSTUVWXYZ
ZapfHumanist Regular Italic
abcćdefghijklłmnoótuvwxyz 1234567890
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOÓTUVWXYZ
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ZapfHumanist Bold Italic
abcćdefghijklłmnoopqrstuvwxyz 1234567890
ABCĆDEFGHIJKLŁMNOOPQRSTUVWXYZ

LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
- farebnost’

Farebnost’:
logotyp v plne farebnej verzii je založený na dvoch farbách:
svetlomodrej (základná farba) a žltej (doplnujúca farba);
základnou farbou pri jednofarebnej tlači je tmavosivá.

PANTONE 288
CMYK: 100/85/25/20
RGB: 25/55/110

PANTONE 123
CMYK: 0/20/100/0
RGB: 255/205/5

PANTONE Cool Gray 9
CMYK: 0/0/0/60
RGB: 120/120/120
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LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
- inverzné farebné varianty
- inverzné jednofarebné varianty

Inverzné farebné varianty:
V prípade, že je podkladová farba podobná alebo taká istá ako základná farba logotypu,
je možné použit’ inverzné farebné varianty značky.

Inverzné jednofarebné varianty:
V prípade, že sa značka používa v čierno-bielej tlači,
je potrebné použit’ logotyp v základnom alebo inverznom jednofarebnom prevedení (podl’a pozadia).
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LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
- doplnkové verzie loga
- minimálna vel’kost’ značky

Doplnkové varianty jednofarebné:
používajú sa v prípade, že nie je možné použit’ plnofarebnú verziu,
najmä pri technike gravírovania, slepotlače, tampónovej tlače.

E Z Ú S

E Z Ú S

E Z Ú S

E Z Ú S

E Z Ú S

E Z Ú S

15 mm

Minimálna vel’kost’ pre tlač:
minimálna vel’kost’ logotypu je 15mm x 15mm.
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LOGOMANUÁL

Kancelárske materiály:
hlavičkový papier (formát A4), vizitky (90 mm x 50mm).

Základná identifikácia:
kancelárske materiály:
- hlavičkový papier
- vizitky

Európske zoskupenie
územnej spolupráce s r.o.
Štatutárne sídlo / Kancelária riaditel’a:
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko,
tel. / fax: +48 18 266-69-53
Sekretariát Predsedu Zhromaždenia:
Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Slovensko,
tel. / fax: +421 52 452-39-13
e-mail: info@euwt.eu, www.ezus-tatry.eu

MENO PRIEZVISKO
Riaditel’ EZÚS TATRY s r.o.
e-mail: priezvisko@euwt-tatry.eu

Európske zoskupenie
územnej spolupráce s r.o.
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko
tel. / faks: +48 18 266-69-53
www.ezus-tatry.eu

www.euwt-tatry.eu
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Európske zoskupenie územnej spolupráce s r.o.
Štatutárne sídlo / Kancelária riaditel’a: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko, tel. / fax: +48 18 266-69-53
Sekretariát Predsedu Zhromaždenia: Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Slovensko, tel. / fax: +421 52 452-39-13

LOGOMANUÁL

Korešpondenčné obálky:
základné formáty C4, C6 a DL.

Základná identifikácia:
kancelárske materiály:
- korešpondenčné obálky

www.ezus-tatry.eu
Európske zoskupenie územnej spolupráce s r.o.
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko

EUROPEJSKIE
U G R U P O WA N I E
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

www.ezus-tatry.eu
Európske zoskupenie územnej spolupráce s r.o.
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko

www.ezus-tatry.eu
Európske zoskupenie územnej spolupráce s r.o.
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko
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LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
kancelárske materiály:
- multimediálna prezentácia
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M ultimediáln a prezentáci a:
p odkladová plocha na využitie v multimediálnej prezentácii.

LOGOMANUÁL

Kancelárske materiály:
obal na spisy (štandardná matrica s chrbtom).

Základná identifikácia:
kancelárske materiály:
- obal na spisy

Európske zoskupenie územnej spolupráce s r.o.
Štatutárne sídlo / Kancelária riaditel’a: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko, tel. / fax: +48 18 266-69-53
Sekretariát Predsedu Zhromaždenia: Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Slovensko, tel. / fax: +421 52 452-39-13
www.ezus-tatry.eu
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LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
kancelárske materiály:
- reklamná taška

Kancelárske materiály:
papierová taška na reklamné materiály (štandardný formát 240 mm x 340 mm) .

www.ezus-tatry.eu
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LOGOMANUÁL
Základná identifikácia:
kancelárske materiály:
- pozvánky

Kancelárske materiály:
líce a rub pozvánky vo formáte A5 (po bigovaní a zložení) .

Európske zoskupenie územnej spolupráce s r.o.
Štatutárne sídlo / Kancelária riaditel’a: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Pol’sko, tel. / fax: +48 18 266-69-53
Sekretariát Predsedu Zhromaždenia: Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Slovensko, tel. / fax: +421 52 452-39-13
www.ezus-tatry.eu
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POZVÁNKA

Návrh loga a príprava logomanuálu:
Bogumił Kruzel / studio fotografii i refklamy AF RASTER

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
Siedziba: Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Słowacja, tel. / faks: +421 52 452-39-13
Biuro Dyrektora: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Polska, tel. / faks: +48 18 266-69-53
www.euwt-tatry.eu

Materiál je pripravený v rámci projektu
spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v Programe cezhraničnej spolupráce Pol’sko - Slovenská republika 2007-2013
a z finančných prostriedkov Malopol’ského vojvodstva

