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Příloha č.1
Specifikace manuálu značky a vizuálního stylu Nymburka (Manuál) a dalších plnění

A) manuál značky Nymburk
1) Značka
Zápis názvu v textu
Základní provedení značky
Další tvarové varianty značky
Černobílé provedení značky
Rozkres značky
Ochranná zóna značky
Minimální velikost
Značka na podkladové ploše
Příklady povolených a zakázaných variant aplikace značky
Mechanika značek městských institucí (Městská policie, Technické služby)
2) Barevnost
Základní korporátní barevnost
Doplňková korporátní barevnost
3) Písmo
Základní písmo společnosti, vzorník
Doplňkové písmo společnosti, vzorník
4) Vizuální styl
Prvky vizuálního stylu
Základní principy tvorby vizuálního stylu značky Nymburk a městských institucí)
5) Merkantilní tiskoviny
Hlavičkový papír – slavnostní pro starostu, šablona
Hlavičkový papír běžný, šablona
Vizitky
Dopisní obálky DL, C5, C4
Razítko
Interní dokumenty (zápis z porady)
E-mailový podpis
Powerpointová prezentace (šablona)
6) Tiskoviny
Principy tvorby titulní strany tiskoviny
Principy tvorby vnitřních listů tiskovin (formáty, sazební mřížka, záhlaví, zápatí, sazba, fotografie, tabulky, grafy)
Informační letáček 3xDL
Pozvánka na akci
Plakát
Inzerát 1/3, 1/2, 1/1
Online banner (základní formáty)
7) Označení nemovitostí
Prvky vnějšího značení budov
Vlajky, vlaječky
Doplňkové prvky interiéru
Vnitřní orientační systém (grafický koncept)
8) Označení vozového parku
Princip označení osobních vozidel
9) Prostorové aplikace

Ukázka označování reklamních předmětů (tužky, tašky, trička apod.)
Poznámkový blok
Prezentační desky s chlopněmi
Doplňky oděvů
Datová příloha manuálu:
- všechny verze značky
- grafické prvky ve všech variantách (dle návrhu)
- šablony aplikací
- manuál v pdf

B) manuál značky Městská policie Nymburk
1) Značka
Zápis názvu v textu
Základní provedení značky
Další tvarové varianty značky
Černobílé provedení značky
Rozkres značky
Ochranná zóna značky
Minimální velikost
Značka na podkladové ploše
Příklady povolených a zakázaných variant aplikace značky
2) Barevnost
Základní korporátní barevnost
Doplňková korporátní barevnost
3) Písmo
Základní písmo společnosti, vzorník
Doplňkové písmo společnosti, vzorník
4) Vizuální styl
Prvky vizuálního stylu
Základní principy tvorby vizuálního stylu
5) Merkantilní tiskoviny
Hlavičkový papír běžný, šablona
Vizitky
Dopisní obálky DL, C5, C4
Razítko
Interní dokumenty (zápis z porady)
E-mailový podpis
6) Tiskoviny
Informační letáček 3xDL
Inzerát 1/3, 1/2, 1/1
Online banner (základní formáty)
7) Označení nemovitostí
Prvky vnějšího značení budov
Vlajky, vlaječky
8) Označení vozového parku
Princip označení osobních vozidel
9) Prostorové aplikace
Ukázka označování reklamních předmětů (tužky, tašky, trička apod.)
Poznámkový blok
Prezentační desky s chlopněmi
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Datová příloha manuálu:
- všechny verze značky
- grafické prvky ve všech variantách (dle návrhu)
- šablony aplikací
- manuál v pdf

C) manuál značky Technické služby města Nymburk
1) Značka
Zápis názvu v textu
Základní provedení značky
Další tvarové varianty značky
Černobílé provedení značky
Rozkres značky
Ochranná zóna značky
Minimální velikost
Značka na podkladové ploše
Příklady povolených a zakázaných variant aplikace značky
2) Barevnost
Základní korporátní barevnost
Doplňková korporátní barevnost
3) Písmo
Základní písmo společnosti, vzorník
Doplňkové písmo společnosti, vzorník
4) Vizuální styl
Prvky vizuálního stylu
Základní principy tvorby vizuálního stylu
5) Merkantilní tiskoviny
Hlavičkový papír běžný, šablona
Vizitky
Dopisní obálky DL, C5, C4
Razítko
Interní dokumenty (zápis z porady)
E-mailový podpis
6) Tiskoviny
Informační letáček 3xDL
Inzerát 1/3, 1/2, 1/1
Online banner (základní formáty)
7) Označení nemovitostí
Prvky vnějšího značení budov
Vlajky, vlaječky
8) Označení vozového parku
Princip označení osobních vozidel
Princip označení nákladních vozidel
9) Prostorové aplikace
Ukázka označování reklamních předmětů (tužky, tašky, trička apod.)
Poznámkový blok
Prezentační desky s chlopněmi
Datová příloha manuálu:
- všechny verze značky
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- grafické prvky ve všech variantách (dle návrhu)
- šablony aplikací
- manuál v pdf

D) Nymburský zpravodaj
Rozsah: 16 stran A4, plnobarevný
– návrh layoutu zpravodaje
– design, sazba, zlom prvního čísla + předání layoutu v datech (Adobe InDesign)

E) Koncept webové stránky
Návrh designu se zachováním stávající struktury a členění webových stránek
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