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Pro tisk / CMYK / ai ai 58.51 kB

Pro tisk / CMYK / eps eps 1.18 MB

Pro tisk / Pantone ai 59.64 kB

Pro obrazovku png 183.55 kB

Základní provedení značky
Značku tvoří nápis „Tell“, vysazený z groteskového písma Neue Haas Grotesk. Znak
písmene „y“ tvoří diagonální tah, který zakončuje celou kompozici. Jednotlivé znaky jsou
individuálně upraveny a prostrkány. Toto provedení loga je preferovanou variantou
pro veškeré aplikace. Tato tvarová varianta je výchozí pro všechny aplikace značky. Dané
poměry velikosti a kompozice prvků značky jsou závazné a není dovoleno je měnit.
Značka využívá paletu základních barev a má následující barevná provedení, která
umožňují aplikaci na jakoukoli podkladovou plochu. Není dovoleno vytvářet jiná barevná
provedení.

Barevné pozitivní provedení
Tato pozitivní varianta je považována za výchozí. Toto provedení značky se používá
pro všechny aplikace, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.
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https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77507914
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77508661
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77508661
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77508661
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77508661


Pro tisk eps 1.17 MB

Pro obrazovku png 179.21 kB

Negativní provedení
Toto negativní provedení se používá pro takové aplikace, kde pozitivní provedení není
na daném pozadí dostatečně čitelné.
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https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77507920
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77507923
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77507923


Pro tisk eps 1.85 MB

Pro obrazovku png 183.57 kB

Pozitivní černobílé provedení
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https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77507922
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77508708
https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54082-77508708


Ochranná zóna
Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky

nebo symbolu, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky.
Ochranná zóna zároveň určuje nejmenší vzdálenost od okraje formátu, na který

je značka aplikována. Ochranná zóna značky je definována dvojnásobkem šířky tahu
znaku „l¨ použitého ve značce.
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https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54083-78005396


Minimální velikost
Dodržení minimální velikosti zaručuje bezchybnou reprodukci značky. Použití v menších
velikostech může být na úkor její čitelnosti a není dovoleno. Pro použití v tištěné podobě
jsou hodnoty uvedeny v milimetrech (mm). Pro použití na obrazovku jsou hodnoty
uvedeny v pixelech (px).
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https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/54084-77507928


Použití na podkladové ploše
Uvedené kombinace provedení značky jsou na pozadí základních a doplňkových
barev vizuálního stylu a jsou závazné. Zobrazené příklady ilustrují následující pravidlo:
pokud je barevné pozadí opticky světlejší než 40% černé a na tmavých podkladech se
používá negativní provedení.
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https://telly.brandcloud.pro/#/document/14433/63941-79465679
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