Tvorba loga na míru
Logo je èasto považováno za nejsilnìjší marketingový nástroj. Kvalitní firemní logo zvyšuje
rozpoznatelnost a umožní silnìjší spojení se zákazníky což vaší firmì pøidá konkurenèní výhodu.
Toto z loga dìlá cennou investici. Navíc s firmou je obvykle svázané po celou dobu její existence.

Kvalitní logo pro každé použití
Pro vaši firmu vytvoøíme kvalitní logo nejen pro použití na webu, ale kompletnì použitelné pro
firemní identitu, jako jsou napø. tiskové meteriály èi polepy. To znamená vèetnì grafického
manuálu jak logo používat pro rùzné materiály.

Logo vám vytvoøíme:
velikostnì flexibilní,
fungující v èernobílé variantì,
v takových barvách, aby šlo použít na webu i v tisku,
bez použití grafiky z fotobanky.

Redesign loga
Zdá se vám vaše logo nemoderní, zastaralé, zkrátka nejde plnì s dobou? Nabízíme vám øešení,
kterým je redesign loga, nebo menší facelift. Základní prvky loga mohou zùstat zachována a i
pøesto lze vytvoøit moderní firemní logo na základì letitého.

Co je LOGO MANUÁL (GRAFICKÝ MANUÁL)
Jedná se o pøíruèku s definicí základních variant použití loga. V manuálu je definována
napøíklad barevnost, použité písmo, možnosti manipulace atd.
Grafický manuál slouží pro užívání loga nejen v rámci firmy, ale pøedevším pro externí
dodavatele reklamy èi reklamní agentury. Zajistíte si tím stejnou jednotnost firemní identity
napøíè všemi firemními materiály.

Obsah LOGO MANUÁLU
ochranná zóna
definice barevnosti CMYK,
PANTONE, RGB, HEX
èernobílá varianta
zakázané varianty
použité písmo
aplikace na barevném pozadí
definice loga pro rùzná použití

Postup vytvoøení loga
1.

Dotazník tvorby loga

2.

Nastavení komunikace

3.

Prvotní návrhy loga

Na poèátku vám pošleme dokument s dotazy na vaši firmu a logo,
protože toho chceme samozøejmì vìdìt co nejvíce o vašem
podnikání, výhodách, produktech, službách a cílech. Jen na
základì tìchto informací mùžeme vytvoøit grafiku loga šitou na míru.

Pro komunikaci s klienty používáme jednoduchou on-line aplikaci
HelpDesk Ticket. Odpadne tak nejistá komunikace a pøedávání
podkladù emailem a vše je øešeno pomocí pøehledné konverzace
v daném ticketu. Na email vám pøesto budou pøicházet ohlednì ticketù a
odpovìdí na nì upozornìní v celém znìní.

Na základì vyplnìného dotazníku, pak vytvoøíme návrh loga v
nìkolika variantách.

4.

Zpìtná vazba od vás klienta

5.

Rozpracování vybrané varianty loga

6.

Tvorba logo manuálu

7.

Pøedání kompletního balíèku loga

Pøedložíme vám návrh loga v elektronické podobì, nebo na
osobní schùzce. Vyberete si nejlepší návrh, pøípadnì dle
konstruktivní zpìtné vazby se logo dále upravuje.

Vybrané logo dále rozpracujeme. Dokonèují se detaily a tvoøí se
pøidružené varianty napø. èernobílé a monochromatické logo, loga
na barevných podkladech apod.

Kompletní schválené varianty loga jsou zapracovány do
nìkolikastránkového Logo manuálu. Ten pak slouží jako oficiální
materiál k firemní identitì vaší firmy.

Kompletní balíèek loga obsahuje nejen manuál, ale i nìkolik
pøímo použitelných souborù log na bílém i prùhledném pozadí jak
pro web tak tisk napø. faktur.

Vybrané reference logotypù

Startovací nabídka loga
1 návrh v nìkolika variantách
1 hodina klientských úprav
zjednodušený jednostránkový grafický manuál
bez rastrových formátù

Dodávané formáty loga:
Vektorové: *cdr, *eps, *pdf

5 900 Kè bez DPH

Základní nabídka loga
3 návrhy v nìkolika variantách
2 hodiny klientských úprav
kompletní grafický manuál
rastrové a vektorové formáty

Dodávané formáty loga:
Rastrové: *jpg, *png Vektorové: *cdr, *eps, *pdf

11 900 Kè bez DPH

Kompletní nabídka loga
6 návrhù v nìkolika variantách
5 hodin klientských úprav
pokud je možné je souèástí i zkrácená varianta loga pro ètvercový formát. Používá se tam,
kde by bylo klasické logo pøíliš malé, nebo špatnì viditelné (avatary, ppc reklamy, ikony, ...)
náhledy zpracování loga pro sociální sítì (Facebook,YouTube,..), vizitku, hlavièkový papír
kompletní grafický manuál
rastrové a vektorové formáty
Dodávané formáty loga:
Rastrové: *jpg, *png, *psd

Vektorové: *cdr, *eps, *pdf

23 900 Kè bez DPH

Balíèky jsou dodávány elektronicky jako *zip soubor. Obsahuje složku se soubory loga
v nìkolika formátech a Grafický manuál v *pdf vhodný pro tisk.

Chcete kvalitní logo na míru? Poptejte nás.

Petr Jiránek
U nás budete jak v bavlnce, postaráme se o váš projekt se 100% péèí.

777 279 355
info@webprezent.cz
www.webprezent.cz

