
Grafický manuál logotypu

Notorious Esports Club s.r.o.



Značka Notorious Esports Club

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890?&%<=>@[§]*+

01 Písmo a wordmark

Wordmark NEC je tvořen textem „Notorious Esports Club“ nebo zkráceně „NEC“ či 
„Notorious“. Použité písmo je Montserrat Bold s upravenými křivkami.

Wordmark bez úprav křivek

Wordmark po úpravě křivek

Pro nadpisy je použita verze Bold.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890?&%<=>@[§]*+

Pro blok textu je použita verze Medium.



02 Popis a konstrukce

Logotyp NEC je tvořen iniciálou názvu firmy v kruhu a případně i kružnicí na vnější 
straně kruhu.

Bližší pohled na úpravu křivek wordmarku:

Křivky byly v písmu upraveny pro agresivnější a zároveň jednodušší vzhled. Rovné 
hrany na vrchní hraně byly zkoseny na úhel 28°.



03 Barevnost

Na logotypu značky jsou použity tyto barvy:

CMYK Černá: 0/0/0/100 (1)
CMYK Bílá: 0/0/0/0 (2)

Přechod (3) složený z barev:
CMYK Fialová: 71/90/48/61 (4)
CMYK Růžová: 20/100/75/10 (5)

V případě použití v digitální podobě jsou ekvivalenty barev:

RGB Černá: #000000
RGB Bílá: #FFFFFF

RGB Fialová: #1D0A34
RGB Růžová: #B80039

Na názvu firmy byla použita černá barva

Dále se v dokumentech, grafice a dalších materiálech firmy používají následující barvy:

CMYK Modrá: 98/97/43/54 (5)
RGB Modrá: #020443

CMYK Tmavá Fialová:  71/90/48/61 (7)
RGB Tmavá Fialová: #1D0A34

CMYK Světlá Růžová: 8/99/54/0 (8)
RGB Světlá Růžová: #EB0375

CMYK Světlá Modrá: 79/22/0/0 (9)
RGB Světlá Modrá: #36C7FF

(3)(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9)(5)



04 Ochranná zóna a umístění

1/7 x

1/7 x

x 

x 

Účelem minimální ochranné zóny značky je zachování 
dostatečné čitelnosti. V prostoru minimální ochranné 
zóny nelze umisťovat jakýkoliv další prvek - text, jinou 
značku atd. Minimální ochranná zóna určuje mj. i 
vzdálenost od okraje listu či jiné plochy, na níž je značka 
umístěna. Minimální ochranná zóna značky NEC je 
definována vzdáleností  x + 1/7 x na všechny strany.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer 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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer 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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer 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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer 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.



05 Povolené varianty použití

Základní barevnost logotypu

Varianta logotypu pro použití v černobílém tisku na bílém pozadí

Vodoznak (využívá pouze iniciálu)



05 Povolené varianty použití

Varianta logotypu pro použití v černobílém tisku na černém pozadí

iniciálu lze využít i samostatně

wordmark lze využít i samostatně ve verzi „NEC“



05 Povolené varianty použití

Logotyp a wordmark lze použít dohromady

wordmark lze využít i samostatně



05 Příklady použití značky



Logotyp nelze otáčet

V Logotypu nelze měnit barevný přechod na jiné barvy

V Logotypu nelze otočit barevný přechod

06 Nepovolené způsoby použití značky



Na wordmark či iniciálu nelze umístit barevný přechod jakéhokoli typu

Wordmark nelze otáčet o jinou hodnotu než 90°

Wordmark nelze využít v neúplné podobě

06 Nepovolené způsoby použití značky




