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Pár slov na úvod

O SPOLEČNOSTI OLENTIA
Společnost Olentia je českým výrobcem a distributorem 
vonných a esenciálních olejů s atestem pro užití v kosmetice, 
výrobě svíček a aromaterapii. S více než 20letou tradicí 
dominuje na trhu jako jeden z předních dodavatelů olejů 
pro střední Evropu.

Olentia má v ČR kromě výrobní haly také 4 kamenné 
prodejny, které slouží nejen k prodeji testerů a dárkových 
sad, ale také jako výdejní místa pro objemem menší 
objednávky od koncových zákazníků.    

PROČ LOGOMANUÁL
Cílem sepsání tohoto logomanuálu je podpora jednotné 
interní a hlavně externí komunikace společnosti, která je 
důležitá pro vytvoření profesionální vizuální identity.

Manuál přehledně pojednává o užívání loga, obsahuje 
ukázky a doporučení jeho správné aplikace v rámci další 
grafiky napříč různými médii.

Umístění loga ve vizuálech musí být vždy schváleno vedením 
marketingového oddělení společnosti. 
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O vzniku loga

SYMBOLIKA
Příroda, rostliny, vůně, klid, pohlazení – tato slova 
a mnohé další asociace stály na počátku vzniku loga 
společnosti Olentia.

Samotný symbol v logu je inspirován velmi 
jednoduchými tvary, které však jasně reprezentují 
podstatu produktů. Kapka jako zástupce tekutosti, 
lístky jako zdroj vůně získávaný z rostlin.

Písmo je zvoleno patkové, tak aby působilo organicky 
i elegantně. Zároveň je v logu dominantní, a to pro 
lepší čitelnost například při tisku na velmi malou 
plochu (symbol bývá v těchto případech vynechán).

Ústřední barva, pastelová zelená, představuje klid, 
pocit štěstí, radosti, optimismu, propojení s přírodou. 
Jedná se o barvu genderově a věkově neutrální.

UKÁZKA MOOD BOARDU
Vpravo si můžete prohlédnout fotky, které byly použity 
jako zdroj inspirace ke vzniku loga, tzv. mood board. 
Ten slouží k pochopení hlubšího významu značky 
a analýze jejího působení v rámci zákaznické zkušenosti.
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Základní parametry
LOGA



Základní verze loga

VERTIKÁLNÍ VARIANTA
Jedná se o preferovanou variantu. Dominantní text 
je doplněn symbolem, který je vždy zarovnán na střed 
vůči textu.

Velikost symbolu odpovídá velikosti písmene „O“. 
Odsazení vůči textu je na výšku písmene „e“. Logo 
je vektorová grafika, ve výstupech ho naleznete 
v EPS/PDF a PNG, není tedy nutné ho znovu konstruovat 
při jeho zvětšení nebo zmenšení.

Barevnost textu a symbolu je vždy shodná. Základní 
verze neobsahuje claim (dodatečný text pod logem).

DOPORUČENÉ UŽITÍ
Vertikální verze loga je vhodná k použití na potisk 
obalů, etiket, v online prezentaci v rámci reklamních 
bannerů a na sociálních sítích jako je např. Instagram.

Obecně je vhodné tuto verzi loga aplikovat 
na vertikální a čtvercové formáty nebo prostory, 
které nabízí dostatek volného místa.
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Základní verze loga

HORIZONTÁLNÍ VARIANTA
Tato verze je používána všude tam, kde není 
možné aplikovat vertikální zarovnání textu 
a symbolu.

Horizontální varianta loga se řídí stejnými 
pravidly jako vertikální, její konstrukce 
při změnách velikosti není nutná, taktéž se 
jedná o vektor.

Barevnost textu a symbolu je vždy totožná.

DOPORUČENÉ UŽITÍ
Obecně je horizontální verze loga ideální 
k použití na podélné formáty, například 
v reklamních bannerech. Aplikace je vhodná 
také na firemní tiskoviny a v rámci obalového 
designu.

Tato verze loga se nepoužívá na webových 
stránkách ani na e-shopu, pro tyto je 
vytvořena speciální verze loga (viz strana 19).  
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Ochranná zóna
Ochranná zóna je plocha kolem loga, která udává minimální hranice ostatní grafice. Určuje také, 
jak daleko musí být logo umístěno od okrajů při tisku například na obaly nebo odsazeno v hlavičce 
na webových stránkách. Ochranná zóna zajišťuje, že je logo dobře čitelné v rámci okolní grafiky, 
při tisku navíc zabraňuje případnému ořezu.

Velikost ochranné zóny odpovídá velikosti písmene „O“ a platí pro vertikální i horizontální verzi loga.
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Minimální velikost
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Doporučená minimální velikost loga zajišťuje 
jeho dobrou čitelnost a platí pro všechny 
barevné verze loga i samostatného symbolu. 
Rozměry v px se týkají online užití, v mm 
se jedná o údaj pro tisk.

Minimální šířka: tisk – 25 mm, web – 90 px

10 mm, 40 px 5 mm, 20 px tisk – 20 mm, web – 70 px

tisk – 25 mm, web – 90 px



Barevné variace
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Všechny barevné variace platí také pro horizontální 
verzi a složenou verzi loga s claimem.

ČERNOBÍLÁ
Černá nebo bílá varianta je vhodná tam, kde není 
možné tisknout barevně, jako jsou například 
faktury, razítka. Užití bílé na černém podkladu 
je doporučeno pouze výjimečně. 

BAREVNÁ
Barevná verze loga v pastelové zelené je základní 
a doporučena k nejčastějšímu užití. Pro světlá 
pozadí, která neumožňují dostatečný kontrast 
je k dispozici tmavě zelená verze.

INVERZNÍ BAREVNÁ
Použije-li se barva loga jako podklad, pak je 
doporučeno užít na světle pastelovou zelenou bílé 
provedení loga. Varianta s tmavě zeleným pozadím 
by měla být užívána jen výjimečně. 



Použití loga na fotkách
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Samostatné užití symbolu z loga

IKONA
Symbol z loga je možné využít jako ikonu všude 
tam, kde se celé logo z důvodu nedostatku 
místa nevejde. Jedná se zejména o avatary 
na sociální sítě, reklamní předměty nebo drobné 
tiskoviny jako jsou například samolepky.

Barevnost ikony se řídí dle barevnosti celého 
loga (viz strana 10 – Barevné variace). Nutností 
je dodržet ochrannou zónu, která se rovná 2/3 
velikosti kapky v ikoně. Umístění ikony 
je doporučeno do kolečka nebo čtverce.

VZOR Z IKONY
Symbol z loga je možné využít jako opakující se 
vzor. Tento vzor může posloužit jako doplňující 
grafika při tvorbě bannerů, na produktová 
balení či jako dekorace ve firemním zázemí.

Barevnost se řídí dle barevnosti celého loga. 
Ikona ve vzoru musí být bez natočení, je však 
povoleno její různé rozmístění, pokud je 
zachována dostatečná ochranná zóna.
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Základní barvy
Primární barvou pro firemní identitu a komunikaci společnosti je pastelová zelená. Tato barva se 
používá na webu a e-shopu, v tiskovinách, v základní produktové řadě a na sociálních sítích.

Všechny uvedené barvy (včetně doplňkových) se pro účely zobrazení na monitoru používají 
v hodnotách RGB nebo HEX. Při tisku se vychází z hodnot barev uvedených v CMYK nebo z přímých 
barev PANTONE.
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Základní barva
PASTELOVÁ ZELENÁ
RGB 146/183/162
HEX #92b7a2
CMYK 45/15/40/0
PANTONE 558 C
Použití logo, branding, e-shop,
 základní řada produktů

Základní tmavá barva
TMAVÁ ŠEDO–ZELENÁ
RGB 60/75/65
HEX #3c4b41
CMYK 70/50/65/45
PANTONE 7736 C
Použití obyčejný text,
 bílá nebo světlá pozadí

Světlý odstín
PASTELOVĚ ZELENÉ
RGB 191/216/205
HEX #bfd8cd
CMYK 25/5/20/0
PANTONE 5595 C
Použití grafické prvky,
 pozadí

Tmavý odstín
PASTELOVĚ ZELENÉ
RGB 108/132/116
HEX #6c8474
CMYK 60/35/55/10
PANTONE 5625 C
Použití grafické prvky,
 pozadí

Kontrast
ČERNÁ
RGB 0/0/0
HEX #000000
CMYK 0/0/0/100
PANTONE PB C 
Použití černobílá
 verze loga

Kontrast
BÍLÁ
RGB 255/255/255
HEX #ffffff
CMYK 0/0/0/0
PANTONE bílá
Použití tmavá pozadí,
 avatar, vzor



Doplňkové barvy
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Doplňkové barvy slouží pro odlišení produktových řad, speciálních edicí, limitovaných nabídek a akcí 
nebo jako kontrast k barvám základním, např. pro CTA tlačítka v e-shopu.

Barvy je možné průběžně doplňovat dle následujících zásad. Doplňková barva má pastelový nádech, 
pokud je použita jako kontrast k základní barvě, pak nezakrývá více než 15 % z celkové plochy vizuálu.

Kontrast pro online užití
SVĚTLÁ ŽLUTÁ
RGB 255/250/194
HEX #�fac2
CMYK 0/0/30/0
PANTONE 7499 C
Použití CTA tlačítka,
 grafické prvky

Kontrast pro produktovou řadu
PASTELOVÁ RŮŽOVÁ
RGB 241/102/135
HEX #f16687
CMYK 0/75/25/0
PANTONE 709 C
Použití barevné odlišení
 produktové řady

Kontrast pro nové produkty
PASTELOVÁ MODRÁ
RGB 84/129/193
HEX #5481c1
CMYK 70/45/0/0
PANTONE 660 C
Použití označení nově
 uvedených produktů

Kontrast pro limitované edice
PASTELOVÁ FIALOVÁ
RGB 120/112/166
HEX #7870a6
CMYK 60/60/10/0
PANTONE 7676 C
Použití barva produktů
 mimo stálou nabídku

PROZKOUMAT NOVINKY

ESENCIÁLNÍ OLEJE LIMITKY



Písmo
Základním písmem v logu je DM Serif 
Display (v řezu regular). Tento font 
je vhodné používat ke zvýraznění nápisů 
v reklamních či webových bannerech 
(viz ukázka na straně 20).

Pro obyčejný text, nadpisy kapitol, 
produktové popisy apod.  je použito písmo 
Raleway v různých řezech.

Oba fonty jsou k dispozici zdarma 
ke stažení na fonts.google.com.

UŽITÍ CLAIMU V LOGU
Rozšířená verze loga obsahuje navíc claim 
– krátký popis čím se firma zabývá. Tento 
popis je odsazen na velikost písmene „e“ 
ze slova Olentia a je umístěn na střed.

Claim se v logu používá pouze v úpravě 
loga s ikonou nad textem a nebo bez ikony. 
Text má vždy stejnou barvu jako nápis 
Olentia a ikona, barevnost se řídí 
dle základního loga.
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Nadpisy – DM Serif Display
NÁZEV KAPITOLY – RALEWAY (BOLD)
Obyčejný text – Raleway (regular). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit .
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, iusto odio dignissim qui blandit praesent.



Zakázaná použití loga
Logo by mělo být užíváno striktně dle tohoto logomanuálu, aby bylo dosaženo jednotné vizuální 
identity napříč online a o�ine prezentací společnosti. Nemělo by být tvarově upravováno 
a umisťováno do nevhodné okolní grafiky. Je nutné při užívání loga pečlivě promyslet, kde a jakým 
způsobem se zobrazí a při tom dbát na dodržení ochranné zóny.
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Nesprávné proporce

Roztažení textu a symbolu

Převedení loga do obrysů

Změna písma

Umístění symbolu za text

Nevhodné natočení

Stínování loga

Užití špatné barvy

Úprava ikony

Různá barevnost 
napříč logem



Zakázaná použití loga
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Nedodržení ochranné 
zóny

Špatná barevnost 
loga i podkladu

Příliš rušivé pozadí nesouvisející
s oborem podnikání společnosti

Špatná barevnost a velikost loga,
porušení ochranné zóny 

Pozadí s přechodem

Nevhodné pozadí

Esenciální olej

Levandule



Online použití
LOGA



Úprava loga pro webové užití
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Logo pro použití na oficiálních webových stránkách 
a e-shopu společnosti má speciálně upravený symbol, 
který je zvětšený, posunutý blíže k textu a tahy jsou mírně 
silnější. Tato verze loga je přípustná pouze pro zobrazení 
v menu a patičce výše zmíněných stránek.  

Vonné oleje Novinky Návody O nás Kontakt E-shop

Bílý grapefruit
s mátou

Nová letní vůně

TU CHCI!



Ukázka sady reklamních bannerů
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Osvěžte se!
S vonným olejem

z bílého grapefruitu

Osvěžte se!
S vonným olejem
z bílého grapefruitu

NAKOUPIT

Osvěžte se!
S vonným olejem z bílého grapefruitu NAKOUPIT

VONNÝ OLEJ
z bílého grapefruitu

NAKOUPIT

Osvěžte se!
S vonným olejem

z bílého grapefruitu

NAKOUPIT



Ukázka profilů na sociálních sítích
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O nás Limitky Novinky Tipy

L TO N



Praktické ukázky
APLIKACE LOGA



Vizitky
Vizitka je potištěna oboustranně se zarovnáním 
loga a textů na střed. V názvu jména je použito 
korporátní písmo DM Serif Display, ostatní text 
se skládá z písma Raleway.

Doporučený papír je bílý s jemnou texturou, 
gramáž 250 g/m2 a více, případně lesklý bílý 
s hladkou texturou o gramáži 300 g/m2 a vyšší.

Velikost vizitky: 85×55 mm
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Helena Klimentová
V E D O U C Í  M A R K E T I N G U

klimentova@olentia.cz
+420 251 478 859
www.olentia.cz

ZADNÍ STRANA

PŘEDNÍ STRANA



Hlavičkový papír
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Olentia s. r. o. 

Sídlo firmy: Za Drahou 12 , 169 98 Brno        E-mail : info@olentia.cz        Telefon: 251 478 859
Webové stránky: www.olentia.cz                 IČ: 22160215                  DIČ: CZ23160245

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Brně v oddílu C, vložka 195121.

PŘEDMĚT DOPISU

Vážený zákazníku,

lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit , sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat . Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut al iquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel il lum dolore eu feugiat 
nulla facil isis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facil isi .

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit , sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat . Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut al iquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel il lum dolore eu feugiat nulla facil isis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facil isi .

S přáním pěkného dne

Helena Klimentová
Vedoucí marketingu

V Brně, dne 18. 3. 2022 

razítko a podpis



Etikety a obaly lahví
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Balení výrobků
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Papírové tašky
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Dárkové krabičky
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Kontakt na tvůrce loga
V případě nejasností, dotazů nebo potřeby doplnit 
další grafiku do logomanuálu kontaktujte prosím 
tvůrce loga.

Kateřina Doleželová

E-mail: katerina.dolezelova@post.cz

Telefon: +420 776 072 541

Web: www.whitedesigns.cz


