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/ Definícia logotypu
1. Koncepcia logotypu
Logotyp spoločnosti Tempest sa skladá z troch prvkov
– z grafickej časti, ktorú predstavuje štvorec a z dvoch
typografických častí – nápisu „Tempest“ a claimu „IT
makes sense“.

Logotyp je ľahko čitateľný a zapamätateľný. Štvorec má
jednoduchý, moderný tvar, jeho jemne zaoblené hrany
zjemňujú a stepľujú celú kompozíciu logotypu. Nachádza sa v pozadí prvého písmena nápisu Tempest a tvorí
tak jeho neoddeliteľnú súčasť.
Pod nápisom sa nachádza claim „IT makes sense“, ktorý
dotvára poslanie a filozofiu spoločnosti Tempest.
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Definícia
logotypu
Logotyp
Tempest
sa skladá z troch častí (1):
2. Prvky logotypu

A – grafická časť (ZNAK) – zaoblený štvorec
Logotyp Tempest
sa skladá
z troch častí
(1):		
B – typografická
časť (TEXT)
– samotný
názov
A – grafická časť (ZNAK) – zaoblený štvorec
spoločnosti „Tempest“
B – typografická časť (TEXT) – samotný názov
C – typografická
časť (TEXT)
– claim
spoločnosti
„Tempest“
C – typografická časť (TEXT) – claim
Základným reprezentantom korporátnej identity je
časť A a B. Sú rovnocenné a spoločnosť môžu plne
reprezentovať len vo vzájomnej súčinnosti.
To znamená, že používanie samotného logotypu
bez znaku nie je povolené.
Vo výnimočných prípadoch je povolené používanie
častí A a B bez časti C, teda použitie logotypu Tempest
bez claimu „IT makes sense“ (2).

Základným reprezentantom korporátnej identity je časť
A a B. Sú rovnocenné a spoločnosť môžu plne reprezentovať len vo vzájomnej súčinnosti. To znamená, že používanie samotného logotypu bez znaku nie je povolené.
Vo výnimočných prípadoch je povolené používanie častí
A a B bez časti C, teda použitie logotypu Tempest bez
claimu „IT makes sense“ (2).
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Definícia logotypu

3. Konštrukcia
logotypu
3. Konštrukcia
logotypu
Základnou
konštrukčnou
jednotkou
hodnota
(1).
Základnou
konštrukčnou
jednotkou
je je
hodnota
„x“„x“
(1).
Ide o dĺžku strany štvorca. Táto dĺžka je identická
Ide osdĺžku
strany
štvorca.
Táto
je identická
s výšvýškou
prvého
písmena
„T“dĺžka
v nápise
„Tempest“.
kou prvého písmena „T“ v nápise „Tempest“.
Štvorec sa nachádza v pozadí za písmenom „T“
a z pravej strany je zarovnaný na telo písmena „T“.
Štvorec sa nachádza v pozadí za písmenom „T“ a z pravej
Vzdialenosť
od spodnej
štvorca
strany
je zarovnaný
na telostrany
písmena
„T“. a horného
účaria claimu je zadefinovaná presnou polovičnou
hodnotou „x“.
Vzdialenosť od spodnej strany štvorca a horného účaria
claimu je zadefinovaná presnou polovičnou hodnotou
„x“.

Vyobrazená
podoba(2)
(2)jejezáväzná,
záväzná,
používanie logotypu
Vyobrazená podoba
používanie
logotypu
v
akejkoľvek
inej
podobe
nie
je povolené.
v akejkoľvek inej podobe nie je povolené.
Logotyp je v
Logotyp je v elektronickej podobe prílohou tohto dizajn
elektronickej
podobe
prílohou tohto
dizajn manuálu a
manuálu a tvorí
jeho neoddeliteľnú
súčasť.
tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
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/ Definícia logotypu
4. Text: nápis a claim

4. Text:
nápis
claim pozostáva z dvoch častí a to
Textová
časťalogotypu
z nápisu „Tempest“ a claimu „IT makes sense“.
Textová časť logotypu pozostáva z dvoch častí a to z
Nápis „Tempest“ (1) je vysádzaný písmom
nápisuShare
„Tempest“
a claimu
Regular,
riedený„IT
namakes
10 pt asense“.
individuálne
Nápis upravený.
„Tempest“ (1) je vysádzaný písmom Share Regular, riedený na 10 pt a individuálne upravený.
Claim „IT makes sense“ (2) je vysádzaný písmom
Claim „IT
makes
sense“
(2) je vysádzaný
Meta
Normal
CE, riedený
na 485 pt. písmom Meta
Normal CE, riedený na 485 pt.
Ich umiestnenie v rámci logotypu je určené pravidlami,
definovanými v časti 3. Konštrukcia logotypu.

Ich umiestnenie v rámci logotypu je určené pravidlami,
definovanými v časti 3. Konštrukcia logotypu.
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/ Definícia logotypu
5. Ochranná zóna
Ochranná zóna logotypu vymedzuje priestor, ktorý je

Definícia logotypu

potrebný na zabezpečenie vizuálnej suverenity logotypu pri kombinovaní
s inými
5. Ochranná
zónagrafickými prvkami.

Rešpektovanie ochrannej zóny logotypu je mimoriadne
dôležité najmä v prípadoch, keď je logotyp Tempestu
kombinovaný s inými logotypmi – sponzoring, plagáty,
katalógy a pod.

Ochranná
zóna zóny
logotypu
vymedzuje
priestor,
ktorý je
Vytvorenie
ochrannej
vo vzťahu
k logotypu
vypotrebný na zabezpečenie vizuálnej suverenity
chádza zlogotypu
pravidiel,
časti 3.
Konštrukcia
pridefinovaných
kombinovaní svinými
grafickými
prvkami.
logotypu.
Vytvorenie ochrannej zóny vo vzťahu k logotypu
vychádza z pravidiel, definovaných v časti
3. Konštrukcia logotypu.
Rešpektovanie ochrannej zóny logotypu je mimoriadne
dôležité najmä v prípadoch, keď je logotyp Tempestu
kombinovaný s inými logotypmi – sponzoring, plagáty,
katalógy a pod.
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6. Základný farebný variant
6. Základný farebný variant

Základný farebný variant logotypu (1) vzniká
Pantone Cool Gray 3
kombináciou sivého znaku, červeného textu „Tempest“Použitie základného variantu logotypu
C 0%, M 0%,
Y 0%, K 20%
v akejkoľvek
Základný
farebný textu
variant
(1) vznikán
kombináR 209, G 211, B 212
a čierneho
„ITlogotypu
makes sense“
na bielom
podklade.
inej farebnej kombinácii nie je povolené. Vyobrazené
Základný
farebný
varianttextu
logotypu
sa používa
iba
ciou sivého
znaku,
červeného
„Tempest“
a čiernerôznych
možPantone 485
C
vo„IT
vyobrazenej
konfigurácii.
ho textu
makes sense“
na bielom podklade. Základný nesprávne varianty (2) sú len príkladmi

C 0%, M 100%, Y 100%, K 0%

ných spôsobov nepovolenej manipulácie s farebnosťou
farebnýPoužitie
variant základného
logotypu savariantu
používalogotypu
iba vo vyobrazenej
R 237, G 28, B 36
v akejkoľvek
základného
variantu
logotypu.
inej farebnej kombinácii nie je povolené. Vyobrazené
konfigurácii.
Pantone Process Black
nesprávne varianty (2) sú len príkladmi rôznych
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%
možných spôsobov nepovolenej manipulácie
R 0, G 0, B 0
s farebnosťou základného variantu logotypu.

SIVÁ

Pantone Cool Gray 3
C 0%, M 0%, Y 0%, K 20%
R 209, G 211, B 212

ČERVENÁ

Pantone 485 C
C 0%, M 100%, Y 100%, K 0%
R 237, G 28, B 36

ČIERNA

Pantone Process Black
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%
R 0, G 0, B 0
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6. Základný farebný variant
7. Korporátne farby

Základný farebný variant logotypu (1) vznikán kombináV korporátnej
komunikácii
spoločnosti
Tempest
ciou sivého
znaku, červeného
textu
„Tempest“
a čiernepoužívame 3 korporátne farby, odvodené
ho textuzo„IT
makes sense“
na bielom
podklade.
základného
variantu
logotypu
Tempest,Základný
to najmä
v kombinácii
s bielym
farebnýavariant
logotypu
sa používa
ibapodkladom.
vo vyobrazenej

Použitie základného variantu logotypu v akejkoľvek
inej farebnej kombinácii nie je povolené. Vyobrazené
nesprávne varianty (2) sú len príkladmi rôznych možných spôsobov nepovolenej manipulácie s farebnosťou

základného variantu logotypu.
konfigurácii.
SIVÁ – používame ju ako doplnkovú farbu, napríklad
v pozadí na zvýraznenie určitého detailu v rámci
jedného celku (napr. spodná časť hlavičkového papiera).
ČERVENÁ – používame ju ako doplnkovú farbu
na zvýraznenie určitých prvkov či detailov vizuálnej
komunikácie.
ČIERNA – aplikujeme ju na väčšinu prvkov komunikácie
(napr. text).
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8. Základný farebný variant inverzný
8. Základný farebný variant inverzný
Základný farebný variant inverzný (1) vychádza zo zákZákladný farebný variant inverzný (1) vychádza
ladných korporátnych farieb.
zo základných korporátnych farieb.
Použitie základného variantu logotypu inverzného v
Použitie
variantu logotypu
inverzného
akejkoľvek
inejzákladného
farebnej kombinácii
nie je povolené.
v akejkoľvek inej farebnej kombinácii nie je povolené.
Vyobrazené nesprávne varianty (2) sú len príkladmi
rôznych možných spôsobov nepovolenej manipulácie
s farebnosťou.

Vyobrazené nesprávne varianty (2) sú len príkladmi
Pantone Cool manipulácie
Gray 3
rôznych možných spôsobov nepovolenej
s

farebnosťou.

C 0%, M 0%, Y 0%, K 20%
R 209, G 211, B 212

Pantone 485 C
C 0%, M 100%, Y 100%, K 0%
R 237, G 28, B 36
Pantone Process Black
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%
R 0, G 0, B 0
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9. Jednofarebný
variant
9. Jednofarebný variant

Jednofarebné varianty vychádzajú zo základných korpovarianty vychádzajú zo základných
rátnychJednofarebné
farieb.
korporátnych farieb.

/ Definícia
logotypu
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10. Jednofarebný
variant
inverzný
10. Jednofarebný
variant
inverzný
Jednofarebné varianty inverzné vychádzajú
Jednofarebné
variantykorporátnych
inverzné vychádzajú
zo základzo základných
farieb. Rozdiel
medzi
podkladovou
plochou
a pozadím
20 %-ný.
ných korporátnych
farieb.
Rozdiel
medzijepodkladovou

plochou a pozadím je 20 %-ný.

22,5 mm

font: Meta Normal CE, veľkosť: 5 pt
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11. Minimálna veľkosť
Minimálna požiteľná veľkosť logotypu Tempest je daná
najmenšou čitateľnou veľkosťou textu claimu „IT makes
sense“. Minimálna veľkosť logotypu je teda rôzna pri
technológii ofsetu, sieľotlače, gravírovaní a pod.

Definícia logotypu

11. Minimálna veľkosť
Minimálna požiteľná veľkosť logotypu Tempest je
daná najmenšou čitateľnou veľkosťou textu claimu
„IT makes sense“. Minimálna veľkosť logotypu je teda
rôzna pri technológii ofsetu, sieľotlače, gravírovaní
a pod.
Minimálna odporúčaná šírka logotypu pri použití
štandardnej ofsetovej, príp. postscriptovej laserovej
tlače, je 22,5 mm, t. j. rozmer, pri ktorom je veľkosť
písma v claime 5 pt.

Minimálna odporúčaná šírka logotypu pri použití štandardnej ofsetovej, príp. postscriptovej laserovej tlače,
je 22,5 mm, t. j. rozmer, pri ktorom je veľkosť písma v
claime 5 pt.
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12. Nepovolené narábanie s logotypom
12. Nepovolené narábanie s logotypom

Akékoľvek použitie logotypu Tempest v rozpore
s pravidlami, definovanými v tomto dizajn manuáli,
v rozporelogotypu
s platným
autorským
zákonom.
Akékoľvekjepoužitie
Tempest
v rozpore
s Nie je
povolené logotyp ani jeho jednotlivé časti deformovať,
pravidlami, definovanými v tomto dizajn manuáli, je v
meniť ich vzájomný pomer, farebnosť, ani upravovať
rozpore s ich
platným
je povolené
ďalšieautorským
vlastnosti. zákonom.
VyobrazenéNie
nepovolené
varianty
slúžia
len
ako
príklad
niektorých
možných
spôsobov
logotyp ani jeho jednotlivé časti deformovať, meniť ich
nesprávneho narábania s logotypom.
vzájomný pomer, farebnosť, ani upravovať ich ďalšie
vlastnosti. Vyobrazené nepovolené varianty slúžia len
ako príklad niektorých možných spôsobov nesprávneho
narábania s logotypom.
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1. Korporátne písmo
2. Doplnkové písmo
3. Písmo v administratívnej praxi
4. Farby písma v administratívnej praxi
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/ Typografia
1. Korporátne písmo
V korporátnej komunikácii spoločnosti Tempest používame rodinu písma Soho Gothic Pro všade tam, kde je to
možné. Ide o sans-serifové písmo, ktoré zaručuje dobrú
čitateľnosť textu vo všetkých štandardných veľkostiach
a vo všetkých používaných médiách.

Na sádzanie textov používame všetky dostupné rezy
písma Soho Gothic Pro. Keď je to možné uprednostňujeme základné tri rezy: Soho Gothic Pro Regular, Soho
Gothic Pro Italic a Soho Gothic Pro Bold.
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abcdefghijklmnoprstuvxyz
123456789 ,.@#$&*( )°^=%

/ Lucida Sans Regular
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3. Písmo v administratívnej praxi
Na sádzanie textov v bežnej administratívnej praxi používame písmo Lucida Sans v troch rezoch: Lucida Sans
Regular, Lucida Sans Italic a Lucida Sans Bold

Toto písmo je súčasťou operačného systému Windows, a
je preto bežne dostupné na každom PC.

/ Hnedá

C:
M:
Y:
K:

57%
56%
64%
36%

R: 90
G: 81
B: 72

/ Čierna

C:
M:
Y:
K:

0%
0%
0%
100%

R: 0
G: 0
B: 0

/ Typografia
3. Farby písma v administratívnej praxi
Ako základnú farbu písma v administratívnej praxi používame tmavo hnedú farbu. V prípade nutnosti použiť
alternatívnu farbu je možné ju nahradiť 100% čiernou.
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1. Hlavičkový papier
2. Vizitky
3. Obálky

⁄ Milk Studio s.r.o.
Tereza Nováková
Leškova 8
861 01 Bratislava
Slovenská republika

⁄ MergerS aNd acquiSiTioNS
The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced
by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab
quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox.
Bright vixens jump; dozy fowl quack. Quick wafting zephyrs vex bold Jim. Quick zephyrs blow, vexing
daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Two driven jocks
help fax my big quiz. Quick, Baz, get my woven flax jodhpurs! “Now fax quiz Jack! “ my brave ghost pled.
„Five quacking zephyrs jolt my wax bed. Flummoxed by job, kvetching W. zaps Iraq. Cozy sphinx waves
quart jug of bad milk. A very bad quack might jinx zippy fowls. Few quips galvanized the mock jury box.“
Quick brown dogs jump over the lazy fox. The jay, pig, fox, zebra, and my wolves quack! Blowzy red vixens
fight for a quick jump. Joaquin Phoenix was gazed by MTV for luck. A wizard’s job is to vex chumps quickly
in fog. Watch “Jeopardy! “, Alex Trebek’s fun TV quiz game. Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz.
Brawny gods just flocked up to quiz and vex him. Adjusting quiver and bow, Zompyc[1] killed the fox.
My faxed joke won a pager in the cable TV quiz show. Amazingly few discotheques provide jukeboxes.
My girl wove six dozen plaid jackets before she quit. Six big devils from Japan quickly forgot how to waltz.
Big July earthquakes confound zany experimental vow. Foxy parsons quiz and cajole the lovably dim
wiki-girl. Have a pick: twenty six letters - no forcing a jumbled quiz! Crazy Fredericka bought many very
exquisite opal jewels. Sixty zippers were quickly picked from the woven jute bag
Quick brown dogs jump over the lazy fox. The jay, pig, fox, zebra, and my wolves quack! Blowzy red vixens
fight for a quick jump. Joaquin Phoenix was gazed by MTV for luck. A wizard’s job is to vex chumps quickly
in fog. Watch “Jeopardy! “, Alex Trebek’s fun TV quiz game. Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz.
Brawny gods just flocked up to quiz and vex him. Adjusting quiver and bow, Zompyc[1] killed the fox.
My faxed joke won a pager in the cable TV quiz show. Amazingly few discotheques provide jukeboxes.
⁄ TEMPEST, a.s.
gBc iV, galvaniho 17/B
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
⁄ Tel.: +421 2 502 67 111
Fax: +421 2 502 67 129
info@tempest.sk
www.tempest.sk
⁄ Stupeň dôvernosti:

/ Korporátne tlačoviny
1. Hlavičkový papier
Rozmer: 210 x 297 mm

My girl wove six dozen plaid jackets before she quit. Six big devils from Japan quickly forgot how to waltz.
Big July earthquakes confound zany experimental vow. Foxy parsons quiz and cajole the lovably dim
wiki-girl. Have a pick: twenty six letters - no forcing a jumbled quiz! Crazy Fredericka bought many very
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Korporátne tlačoviny
2. Vizitky
2. Vizitky

Rozmer: 90 x 50 mm
Rozmer: 90 x 50 mm

1X

Meta
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Sídlo a fakturačná adresa:
TEMPEST, a.s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 50267 111
Fax: +421 2 50267 100
tempest@tempest.sk
www.tempest.eu
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Sídlo a fakturačná adresa:
TEMPEST, a.s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 50267 111
Fax: +421 2 50267 100
tempest@tempest.sk
www.tempest.eu
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d
TEMPEST, a.s.
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Meta
medium CE
8pt

Tel.: +421 2 50267 111
Fax: +421 2 50267 100
tempest@tempest.sk
www.tempest.eu
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3. Obálky
Korporátne tlačoviny
3. Obálky
Obálka C4
Rozmer: 324 x 229
Obálka C4
Rozmer: 324 x 229
Obálka C5
C5
Rozmer:Obálka
229 x 162
Rozmer: 229 x 162
Obálka C5/C6
Obálka C5/C6
229 x 114
Rozmer:Rozmer:
229 x 114
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Iné
1. Preukaz zamestnanca
2. Menovky na dvere
3. Powerpoint prezentácia
4. Nálepka na CD nosič
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3. Powerpoint prezentácia

/PODNADPIS

/ Iné
3. Powerpoint prezentácia

/ Iné
4. Nálepka na CD nosič
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