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Logotyp +inovace je založen na kombinaci jednoduchého 
znaku plus se slovem “inovace”. Znak se opticky skládá ze 
dvou částí ve dvou různých odstínech modré barvy.  
Ty symbolizují dva světy, které se vrámci projektu 
propojují. Svět businessu a svět vědy. Slovo inovace  
je složeno z dynamického písma s přerušenými náběhy  
a koresponduje tak s přerušením plusu tam, kde se dvě 
barvy potkávají. Na symbol rovněž navazuje barevně 
odlišená tečka nad literou “i”. Je do dříku mírně zanořena 
a tím logotyp vytváří kompaktní a nezaměnitelný celek.

Varianta logotypu, která je uvedena na této stránce je 
primární a je žádocí tuto variantu používat vždy, pokud 
je to možné. Ostatní varianty, které jsou uvedeny v tomto 
grafickém manuálu, vyjma zakázaných variant označených 
křížkem, se mohou použít pouze vzájmu lepší čitelnosi.  
Co nejlepší viditelnost je univerzálně nejdůležitější aspekt 
při používání logotypu a celého vizuálního stylu +inovace.

základní podoba Vizuální část manuálu → Základní podoba



Vizuální část manuálu → Přípustné varianty
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Anglická verze je doslovným překladem názvu “+inovace”.

V anglické mutaci logotypu se prvek barevně odlišené 
tečky nad literou “i” opakuje i u druhého “i”, které logotyp 
obsahuje. Celek se tak propojuje do samého konce 
podlouhlého loga a zkompaktňuje ho ještě více. 

anglická verze
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Vizuální identita pracuje se dvěma různými modrými 
barvmi. Ty jsou definovány na této stránce grafického 
manuálu pomojcí všech základních barevných prostorů.

Vizuální část manuálu → Barvydefinice firemních barev a jejich použití

Pantone 308 C
CMYK 100-58-35-16
RGB 0-90-120 

Pantone 298 C
CMYK 64-10-0-0
RGB 65-180-230

Pantone White
CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
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Vizuální identita +inovace používá jako základní 
font Arial Regular a Arial Bold. Protože je tento font 
běžně dostupný a weby podporovaný, není potřeba 
žádného doplňkového fontu.

Vizuální část manuálu → Fontpoužívaný font

Arial (Regular)

abcdefghijklmnopqr
stuvwwxyzěščřžýáí
éůúňABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUV
WXYZ1234567890

Arial (Bold)

abcdefghijklmnopqr
stuvwwxyzěščřžýáí
éůúňABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUV
WXYZ1234567890
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Logotyp +inovace má přesně definovanou ochrannou 
zónu. Rovná se šířce i vyšce většího (rohového) prvku 
plusu, a to po všech stranách logotypu.

Manuál vizuální a komunikační identity pro logotyp 
+inovace definuje i minimální velikost. Minimální výška 
loga je 5 mm včetně ochranné zóny.

Vizuální část manuálu → Ochranná zónaochranná zóna a minimální velikost loga

5 mm
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Základními variantami loga jsou pozitivní a negativní provedení (1, 2). Tyto vaianty je stanoveno používat vždy, 
když je to možné z hlediska čitelnost a viditelnosti a z technického hlediska. Výjimečně lze použt varianty 3 a 4, 
pokud to je nutné např. z důvodu nutného tisku jednou barvou.

Zakázané verze
5/ špatný poměr stran nebo jinak zdeformovaný logotyp nebo jeho části.
6/ jiné než manuálem předepsané barvy
další verze označené křížkem na této stránce

V pravé části této strany je uveden předepsaný postup při posuzování diskutabilních případů použití logotypu  
na různé podklady. Pokud je logotyp umisťován na barevnou plochu nebo fotografii, která se tonalitou blíží 
jedné z použitch barev loga, je nutné zvolit jednu z alternativních verzí. Např. jednobarevnou bílou variantu 
logotypu. V zájmu perfektní viditelnosti je možné použít i variantu s bílou nebo tmavě modrou ochrannou zónou 
(dle tímto manuálem definovaných barev), která tak slouží jako barevný podklad a logotyp je tak použitelný  
i na velmi barevě proměnlivé pozadí.

přípustné a zakázané varianty Vizuální část manuálu → Přípustné varianty

volba varianty loga na středně tmavé pozadí1 3

7 8

2

6

4

volba varianty loga při použití na fotografii

5



Vizuální část manuálu → Přípustné varianty

9

V rámci vizuální identity +inovace je dovoleno používat 
samostatného plusu z logotypu jako doplněk do tiskových 
i online materiálů. Používá se před nadpisy a titulky 
umístěn centrálně na výšku. Je možné ho použít  
i v negativní variantě. Není však možné ho jinak barevně 
upravovat a umisťovat ho na světle modré pozadí.  
Plus lze umístit i bez titulku jako grafický doplněk.

samostatný prvek plus

Titulek nebo nadpis

Titulek nebo nadpis
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PPT prezentace 4:3 Vizuální část manuálu → PPT prezentace

Název prezentace
Podtitul k dané prezentaci

Název prezentace
Podtitul k dané prezentaci

Děkuji vám za pozornost

Jméno Příjmení

tel.: +420 123 456 789

mobil: +420 789 456 123

email@email.cz

www.proinovace.cz

www.prostorprowebstakeholdera.cz

Obsah

I. Faccum cullaccum esecepratur sit quiae laboribusam natem ipicte elent et odipsam qui 

odicieni dolorestio doloremporro blatas doluptini alia debitib usanimi nveribus alibusae

velias.

II. Abo. Apel mo con essus ute et, sed quae conseque sumquam repudit aturibea voluptat

fugia no.

Nadpis kapitoly

Udigenim faccum cullaccum esecepratur sit quiae laboribusam natem ipicte elent et 

odipsam qui odicieni dolorestio doloremporro blatas doluptini alia debitib usanimi

nveribus alibusae velias a etur?

Abo. Apel mo con essus ute et, sed quae conseque sumquam repudit aturibea voluptat

fugia non num quam quia dolorror andis rehenim olupitis aliquos es dolupta sitatem

poreptaepror maiores res pratia si beari conecea riorem nem reptus dent, sit, et exceste

mporro officipsus molo vent faceatem harisit et res et et modisciatis nem et assitas vel 

iur? Harchiciet la ne volupti atiument.

Nadpis slidu

Udigenim faccum cullaccum esecepratur sit quiae

laboribusam natem ipicte elent et odipsam qui odicieni

dolorestio doloremporro blatas doluptini alia debitib

usanimi nveribus alibusae velias a etur.

Abo. Apel mo con essus ute et, sed quae conseque

sumquam repudit aturibea voluptat fugia non num

quam quia dolorror andis rehenim olupitis aliquos es 

dolupta sitatem poreptaepror maiores res pratia si 

beari conecea riorem nem reptus dent, sit, et exceste

mporro officipsus molo vent faceatem harisit et res et 

et modisciatis nem et assitas vel iur? Harchiciet la ne 

volupti atiument.

Děkuji vám za pozornost

Jméno Příjmení

tel.: +420 123 456 789

mobil: +420 789 456 123

email@email.cz

www.proinovace.cz

prostor pro loga 
stakeholderů

prostor pro loga 
stakeholderů
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PPT prezentace 16:9 Vizuální část manuálu → PPT prezentace

Název prezentace
Podtitul k dané prezentaci

Název prezentace
Podtitul k dané prezentaci

Děkuji vám za pozornost

Jméno Příjmení

tel.: +420 123 456 789

mobil: +420 789 456 123

email@email.cz

www.proinovace.cz

www.prostorprowebstakeholdera.cz

Obsah

I. Faccum cullaccum esecepratur sit quiae laboribusam natem ipicte elent et odipsam qui odicieni dolorestio

doloremporro blatas doluptini alia debitib usanimi nveribus alibusae velias.

II. Abo. Apel mo con essus ute et, sed quae conseque sumquam repudit aturibea voluptat fugia no.

Nadpis kapitoly

Udigenim faccum cullaccum esecepratur sit quiae laboribusam natem ipicte elent et odipsam qui odicieni dolorestio

doloremporro blatas doluptini alia debitib usanimi nveribus alibusae velias a etur?

Abo. Apel mo con essus ute et, sed quae conseque sumquam repudit aturibea voluptat fugia non num quam quia

dolorror andis rehenim olupitis aliquos es dolupta sitatem poreptaepror maiores res pratia si beari conecea riorem

nem reptus dent, sit, et exceste mporro officipsus molo vent faceatem harisit et res et et modisciatis nem et assitas

vel iur? Harchiciet la ne volupti atiument.

Nadpis slidu

Udigenim faccum cullaccum esecepratur sit quiae laboribusam 

natem ipicte elent et odipsam qui odicieni dolorestio 

doloremporro blatas doluptini alia debitib usanimi nveribus 

alibusae velias a etur.

Abo. Apel mo con essus ute et, sed quae conseque sumquam 

repudit aturibea voluptat fugia non num quam quia dolorror 

andis rehenim olupitis aliquos es dolupta sitatem poreptaepror 

maiores res pratia si beari conecea riorem nem reptus dent, 

sit, et exceste mporro officipsus molo vent faceatem harisit et 

res et et modisciatis nem et assitas vel iur? Harchiciet la ne 

volupti atiument.

Děkuji vám za pozornost

Jméno Příjmení

tel.: +420 123 456 789

mobil: +420 789 456 123

email@email.cz

www.proinovace.cz

prostor pro loga 
stakeholderů

prostor pro loga 
stakeholderů
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Vizuální část manuálu → Tisková zprávatisková zpráva

Nadpis nebo název sekce nebo oslovení,

Resequat iaerro et, si dipsaped maionem corehen imusapid ut pe vellab il ipidempos plic tempo-
rendunt labo. Nimolupta vercia dolor sinis dolum, officiatem imod ut rem dit el ma cone provit et id 
ut quissus im rernam asperum audaepuda commod qui di bea coremque vendae dipsam quia simi, 
consequo blat.

Em sam hilla cum reped quas volore asitat aliqui quam, temporio. Ut maximendit omnis ex et am que 
dolo minvellab id estio. Harunt.

Ga. Gia cus, qui dolorepudae comnit, ut aut endae moluptatem nis et fugias expelit, ut expe vid mol-
orest prepudi tiorrum quibusapist, idebis idem et molorpos maios sum faceptatendi ius evel et audio 
cullesto illandit, voloratae sanimen emperru piendis amenima ximus.

Equam corpor re nonseni hillic tesciaturit, nim nis eicia doluptatur aliquibusam fugia pa debis estio 
everem eos sedis reptate vellabo. Harum alit, volut plabore voluptatur? Qui debitas ni omniam quae 
nimin nostis ut aute sitas doluptaerum faciae ipis que por ressendandit asit volupta dolupit a quiatur, 
sintur milluptati aut aut ut qui sit ut et que maximus iusapici ipsuntur simus endae etus voles voluptas 
rehenet excea con rem dolorei untionserrum eos exerum expel min el exerecum dolorepe volupta 
natia volorat rem fugitate de intio que dem ut quam. 

Vendi officimusti omnis consent vel iur, sequam fuga. Itae. Ut rest, saeperibusti aut omnihilles 
archillab ium volorepudit od que nullacessint hilliquis est dolupta ne voluptincto cullestibus, odis-
quaest as eum simi, odi ut plam rectiberios apitaquam ius autatur, autemporro occum andi di niminc-
tat quiatistem quae cum utendae pudit, veribus, sum inum fugitate volo quis dit as vitas et, enim est 
fugita dolores trumquam doluptaerum as debis aut que nulparc hicides quam res eos dionseq uatenis 
el etus volorrorunt quat harum que volorehenet et quam dolupta quiam andaepra non repelli qua-
temquis maionsequia evelesequo to ex et atem acepelisquam quatur, nimusam re num ne por alicia 
volorem oluptatus doluptate accumqui cus mos derum, omnis est, alis verum ulpa suntio volupis 
dercienis volesequis eum faccus arum qui doluptium et odistotati seditenihit et mi, velibus.

V Praze dne 12. března 2019

Jméno a příjmení
Název ulice 1234/1

123 45 Jméno města

www.proinovace.cz

Tisková zpráva
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Vizuální část manuálu → Vizitkyoboustranné vizitky

Ing. Jaroslav Novák

+420 123 456 789

kurátor projektu

jaroslav.novak@proinovace.cz

Název organizace s.r.o.
Adresa/sídlo 1234, 123 00 Praha 1
www.proinovace.cz
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600x150 (full banner)
1000x1000 px. (square)

Bannery budou umístěny na webových stránkách 
zadavatele, případně na stránkách stakeholderů,  
dále na vybraných sociálních sítích.

Vizuální část manuálu → Webové bannerywebové bannery

Inovace
už více než 300 let

prostor pro loga 
stakeholderů

www.proinovace.cz

Inovace
už více než 300 let

www.proinovace.cz

Dobrý život, to je věda
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Formát letáku 210 x 210 mm

Vizuální část manuálu → Leták

Měřítko 1:2

přední strana zadní strana

oboustranný leták

Ehendelitae delitatur autet atur, pa 
sinullit etur, con consend antem. 

Et eatet, soluptas coribusae dolori 
bla am aut ra si beaquo officias dem 
que dolupitam ducienet dolecab ipiet 
quassequo magnimo llabore stiorpo 

Ehendelitae delitatur autet atur, volescipsa a comnimus 
iusae plaut ute pa sinullit etur, con consend antem. 

Et eatet, soluptas coribusae dolori bla am aut ra si 
beaquo officias dem que dolupitam ducienet dolecab 
ipiet quassequo magnimo llabore stiorpo stianimi, sit 
oditis iunto officienimi, nus.

stianimi, sit oditis iunto officienimi, nus.
Sam in coreptam non re mintendus, 
imolupis sin conseque nonsed moditas-
sit illante mporeicabo. 

Aces ut moditatiundi dolenda 
conecep erestot atibusd anderen.

Apist, eum volorit etus ped ut aute voloremquia nos 
dolupta volorro que ommodis mos esseriatius mini rem 
adis sam in coreptam non re mintendus, imolupis sin 
conseque nonsed moditassit illante mporeicabo. 

Aces ut moditatiundi dolenda conecep erestot 
atibusd anderen.

Soluptaqui beribus

Exeriatemquia nobis

Estio blabo
Ut erumqua sperEperepudam 

fugit ut

www.proinovace.cz

Met volores et rescietu Sunt aut optae di cum

Nullam rhoncus aliquam
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Desky mají atypický tvar čtvrce. Mají výsek na vložení 
vizitky a pasují do nich letáky a brožury uvedené v tomto 
manuálu.

   

   

Vizuální část manuálu → Desky

chlopňové desky na letáky

Et eatet, soluptas coribusae 
dolori bla am aut ra si 
beaquo officias dem que 
dolupitam ducienet dolecab 
ipiet quassequo magnimo 
llabore stiorpo stianimi.

Ehendelitae delitatur autet atur, volescipsa a 
comnimus iusae plaut ute pa sinullit etur. 

Et eatet, soluptas coribusae dolori bla am aut ra si 
beaquo officias dem que dolupitam ducienet dolecab 
ipiet quassequo magnimo llabore stiorpo stianimi, sit 
oditis iunto officienimi, nus.

Apist, eum volorit etus ped ut aute voloremquia nos 
dolupta volorro que ommodis mos esseriatius mini rem 
adis sam in coreptam non re mintendus, imolupis sin 
conseque nonsed moditassit illante mporeicabo. 

Aces ut moditatiundi dolenda conecep erestot 
atibusd anderen.

Et eatet, soluptas coribusae dolori bla am aut ra si 
beaquo officias dem que dolupitam ducienet dolecab 
ipiet quassequo magnimo llabore stiorpo stianimi, sit 
oditis iunto officienimi, nus.

Torio quatqui cusciet volore re veribeaquost plamus 
qui dipsanis aut et fuga. Nullaccusae. Um haritatia con 
essernatius minctate

Soluptaqui beribus

Exeriatemquia nobis

Estio blabo
Ut erumqua sper

Soluptaqui beribus

Exeriatemquia nobis

Estio blabo
Ut erumqua sper

Sunt aut optae di cum Dae nessima quid

www.proinovace.cz

Met volores et rescietu Sunt aut optae di cum

Nullam rhoncus aliquam



17

Layout pro brožuru (210 x 210 mm)

Parametry pro výrobu:
obálka; tisk: CMYK/CMYK; křída mat; 250 gr/m2 
(obálka),  
130 gr/m2 (vnitřek); selektivní UV parciál na 
obálce; vazba V1

Vizuální část manuálu → Brožurabrožura 1
Satumo Bionditem
Os modi offictus quossunt ulliqla

Resequat iaerro et, si dipsaped maionem corehen imu-
sapid ut pe vellab il ipidempos plic temporendunt labo. 
Nimolupta vercia dolor sinis dolum, officiatem imod ut rem 
dit el ma cone provit et id ut quissus im rernam asperum 
audaepuda commod qui di bea coremque vendae dipsam 
quia simi, consequo blat. Huissus im.

Em sam hilla cum reped quas volo-
re asitat aliqui quam, temporio. Ut 
maximendit omnis ex et am que dolo 
minvellab id estio. Harunt. Gia cus, 
qui dolorepudae comnit, ut aut endae moluptatem nis et 
fugias expelit, ut expe vid molorest prepudi tiorrum qui-
busapist, idebis idem et molorpos maios sum facepta-
tendi ius evel et audio cullesto illandit, voloratae sanimen 
emperru.

Equam corpor re nonseni hillic tesciaturit, nim nis eicia 
doluptatur aliquibusam fugia pa debis estio everem eos 
sedis reptate vellabo. Harum alit, volut plabore voluptat-
ur? Qui debitas ni omniam quae nimin nostis ut aute sitas 
doluptaerum faciae ipis que por ressendandit asit volupta 
dolupit a quiatur, sintur.

milluptati aut aut ut qui sit ut et que maximus iusapici 
ipsuntur simus endae etus voles voluptas rehenet excea 
con rem dolorei untionserrum eos exerum expel min el 

exerecum dolorepe volupta natia volorat rem fugitate de 
intio que dem ut quam. Vendi officimusti omnis consent 
vel iur, sequam fuga. Itae. Ut rest, saeperibusti aut om-
nihilles archillab ium volorepudit od que nullacessint hil-
liquis est dolupta ne voluptincto cullestibus, odisquaest as 

eum simi, odi ut plam rectiberios 
apitaquam ius autatur, autemporro 
occum andi di niminctat quiatistem 
quae cum utendae pudit, veribus, 
sum inum.

Tfugitate volo quis dit as vitas et, enim est fugita dolores 
trumquam doluptaerum as debis aut que nulparc hicides 
quam res eos dionseq uatenis el etus volorrorunt quat 

Resequat iaerro et, si dipsaped maionem corehen imu-
sapid ut pe vellab il ipidempos plic temporendunt labo. 
Nimolupta vercia dolor sinis dolum, officiatem imod ut 
rem dit el ma cone provit et id ut quissus im rernam as-
perum audaepuda commod qui di bea coremque vendae 
dipsam quia simi, consequo blat.

Em sam hilla cum reped quas volore asitat aliqui quam, 
temporio. Ut maximendit omnis ex et am que dolo min-
vellab id estio. Harunt. Gia cus, qui dolorepudae comnit, 
ut aut endae moluptatem nis et fugias expelit, ut expe vid 

molorest prepudi tiorrum quibusapist, idebis idem et mol-
orpos maios sum faceptatendi ius evel et audio cullesto 
illandit, voloratae sanimen emperru.ut plam rectiberios 
apitaquam ius autatur, autemporro occum andi di niminc-
tat quiatistem quae cum utendae pudit.

Et ea quae volenim 
pro usandae

Resequat iaerro et
Corehen imusapid ut pe vellab il ipidempos 
Plic temporendunt labo
Dolum, officiatem imod ut rem dit 
Provit et id ut quissus 
Audaepuda commod qui di bea coremque 
Vendae dipsam quia simi

Tabulka, shrnutí nebo vnořený článek

11 12Zápatí (název brožury/sekce apod.)www.proinovace.cz

Os modi offictus quossunt ulliqla
Moluptas sumpa

Temoluptio

Satumo Bionditem

www.proinovace.cz
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Vizuální část manuálu → Brožurabrožura 2

Layout pro brožuru (210 x 210 mm)

Parametry pro výrobu:
obálka; tisk: CMYK/CMYK; křída mat; 250 gr/m2 (obálka),  
130 gr/m2 (vnitřek); selektivní UV parciál na obálce; vazba V1

Satumo Bionditem
Os modi offictus quossunt ulliqla

Resequat iaerro et, si dipsaped maionem corehen imu-
sapid ut pe vellab il ipidempos plic temporendunt labo. 
Nimolupta vercia dolor sinis dolum, officiatem imod ut rem 
dit el ma cone provit et id ut quissus im rernam asperum 
audaepuda commod qui di bea coremque vendae dipsam 
quia simi, consequo blat. Huissus im.

Em sam hilla cum reped quas volo-
re asitat aliqui quam, temporio. Ut 
maximendit omnis ex et am que dolo 
minvellab id estio. Harunt. Gia cus, 
qui dolorepudae comnit, ut aut endae moluptatem nis et 
fugias expelit, ut expe vid molorest prepudi tiorrum qui-
busapist, idebis idem et molorpos maios sum facepta-
tendi ius evel et audio cullesto illandit, voloratae sanimen 
emperru.

Equam corpor re nonseni hillic tesciaturit, nim nis eicia 
doluptatur aliquibusam fugia pa debis estio everem eos 
sedis reptate vellabo. Harum alit, volut plabore voluptat-
ur? Qui debitas ni omniam quae nimin nostis ut aute sitas 
doluptaerum faciae ipis que por ressendandit asit volupta 
dolupit a quiatur, sintur.

milluptati aut aut ut qui sit ut et que maximus iusapici 
ipsuntur simus endae etus voles voluptas rehenet excea 
con rem dolorei untionserrum eos exerum expel min el 

exerecum dolorepe volupta natia volorat rem fugitate de 
intio que dem ut quam. Vendi officimusti omnis consent 
vel iur, sequam fuga. Itae. Ut rest, saeperibusti aut om-
nihilles archillab ium volorepudit od que nullacessint hil-
liquis est dolupta ne voluptincto cullestibus, odisquaest as 

eum simi, odi ut plam rectiberios 
apitaquam ius autatur, autemporro 
occum andi di niminctat quiatistem 
quae cum utendae pudit, veribus, 
sum inum.

Tfugitate volo quis dit as vitas et, enim est fugita dolores 
trumquam doluptaerum as debis aut que nulparc hicides 
quam res eos dionseq uatenis el etus volorrorunt quat 

Resequat iaerro et, si dipsaped maionem corehen imu-
sapid ut pe vellab il ipidempos plic temporendunt labo. 
Nimolupta vercia dolor sinis dolum, officiatem imod ut 
rem dit el ma cone provit et id ut quissus im rernam as-
perum audaepuda commod qui di bea coremque vendae 
dipsam quia simi, consequo blat.

Em sam hilla cum reped quas volore asitat aliqui quam, 
temporio. Ut maximendit omnis ex et am que dolo min-
vellab id estio. Harunt. Gia cus, qui dolorepudae comnit, 
ut aut endae moluptatem nis et fugias expelit, ut expe vid 

molorest prepudi tiorrum quibusapist, idebis idem et mol-
orpos maios sum faceptatendi ius evel et audio cullesto 
illandit, voloratae sanimen emperru.ut plam rectiberios 
apitaquam ius autatur, autemporro occum andi di niminc-
tat quiatistem quae cum utendae pudit.

Et ea quae volenim 
pro usandae

Resequat iaerro et
Corehen imusapid ut pe vellab il ipidempos 
Plic temporendunt labo
Dolum, officiatem imod ut rem dit 
Provit et id ut quissus 
Audaepuda commod qui di bea coremque 
Vendae dipsam quia simi

Tabulka, shrnutí nebo vnořený článek
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Acearchilibus dolor millec
Pudignis site

Satumo Bionditem

Itaturibusam

www.proinovace.cz



Rozměr: 850 x 2000 mm

1. strana
jednoduchá grafická informace  
o Regionální inovační značce

2. strana 
informace vědecko-výzkumného charakteru  
+ rozvojová témata (K2, K5, K6, K7, K8, K9, K10).

roll-up A

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

www.proinovace.cz

Projekt: Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje  
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741)

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum 
Lorem ipsum dolor sit

www.proinovace.cz

Projekt: Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje  
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741)



Rozměr: 850 x 2000 mm

1. strana
procesní a kulturní témata
(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K10)

2. strana 
informace o RIS3 KHK.

roll-up B

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum 
Lorem ipsum dolor sit

www.proinovace.cz

Projekt: Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje  
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741)

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

www.proinovace.cz

Projekt: Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje  
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741)
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Vizuální část manuálu → Sociální sítěLinkedIn
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Vizuální část manuálu → Sociální sítěFacebook
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Vizuální část manuálu → Sociální sítěYoutube
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Vizuální část manuálu → Reklamní předmětyreklamní předměty
blok A5

propisovací tužka

www.proinovace.cz



komunikacní cást



Komunikační část manuálu → Manifest

Žijeme v kraji se slavnou minulostí.  
Vždy se u nás dařilo silným osobnostem a důmyslným 
počinům. Jsme hrdí na naše občany, jejichž vize, vliv  
a píle udělaly z Hradecka na přelomu 18. a 19. století 
druhé nejvýznamnější centrum českého národního 
obrození. S inovacemi u nás prokazatelně pracujeme  
už 300 let. A zdaleka nekončíme.

Žijeme v kraji s perspektivní současností. 
Máme u nás nejvyšší koncentraci moderní strojní výroby 
v České republice, vynikající výsledky v aplikovaném 
medicínském výzkumu a špičkovou úroveň vysokých škol. 
To všechno navíc propojujeme s mimořádnou kvalitou 
životního prostředí, rozmanitostí krajiny a nepřebernými 
možnostmi jejího volnočasového využití. Víme, že věda  
a výzkum potřebují pro svůj rozvoj zdravý životní styl  
úplně stejně jako poznatky a technologie.

Žije se nám tady dobře. A nehodláme na tom  
nic měnit. Snad jen efektivně inovovat. Jsme inovace  
s přidanou hodnotou. Jsme +inovace!

Protože tady to má budoucnost. 
+inovace jsou budoucnost.

Tady to má budoucnost



nástin obsahového plánu, vhodných obsahových kategorií a žánrů Komunikační část manuálu → Obsahový plán atd.

Nejdůležitější je přiblížit projekt veřejnosti. Jak těm, kterých se 
přímo týká, tak i běžným občanům, kteří nemusí přímo využít 
služeb, ale je důležité, aby si uvědomili, jaké benefity jim život  
v Královehradeckém kraji přináší.

Základem je přiblížit a představit značku, vzhledem  
k tomu, že působí jako jakýsi „zprostředkovatel“ něčeho těžko 
uchopitelného, část příspěvků by měla pracovat především  
s tím. Zároveň ale přibližně stejný prostor věnovat i aktualitám  

a informacím, které se přímo týkají +inovací a jejich aktuálním 
stavem, vývojem a podobně.

Je důležité představovat úspěšné projekty, spolupráci a výsledky, 
které jednak ohromí, jednak přitáhnou pozornost, a především  
i další zájemce. 

Na sociálních sítích se dá velmi dobře pracovat s významem  
loga a názvu +inovace ve smyslu „něco plus inovace rovná se něco“.



Komunikační část manuálu → Žánryžánry



tonalita komunikace Komunikační část manuálu → Tonalita komunikace

Tonalita celé komunikace by měla být hrdá, sebevědomá, 
ale zároveň i do jisté míry pokorná. Ačkoliv se hodně 
pracuje s vědeckou sférou, je třeba myslet na to, že na 
sociálních sítích typu Facebook či Instagram se najdou i 
běžní lidé, pro které musí být vše především srozumitelné. 

Zároveň je ale důležité držet se důstojného vystupování, 
nebát se odborných pojmů a cizích slov a i tímto,  
na první pohled nesrozumitelným stylem, zaujmout  
a přitáhnout pozornost.

Je možné klást řečnické otázky, občas lehce vtipkovat,  
ale zároveň se držet tématu a vždy sdělovat informace  
od A do Z.
Tón je přátelský a energický, co se ale jazyka týče,  
vždy vykáme.
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Komunikační část manuálu → Facebook příspěvekpříklady příspěvků na sociálních sítích
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Komunikační část manuálu → Instagram, YouTube, LinkedInpříklady příspěvků na sociálních sítích

My z +inovace jsme velmi hrdí na to co děláme, na kraj, ve kterém 
žijeme a na lidi, kteří tu žijí a působí a chceme o tom přesvědčit i 
Vás. Proto jsme připravili sérii tří spotů, které přibližují báječný život 
v Královehradeckém kraji. Snoubíme tady vědu, výzkum, inovace, 
zdravý životní styl a mnoho dalšího. Jde nám o vaši budoucnost! 
+inovace jsou budoucnost!

+inovace


