
Vaše úsilie zmeníme na úspech!

De�nícia logotypu Bee Mark s.r.o.
Dovolené použitie logotypu Bee Mark s.r.o.
Predpísané tlačoviny Bee Mark s.r.o.



Logotyp Bee Mark s.r.o.

Predpísanie žltej farby - základná farebnosť podkladu identity

Predpísaný font textu v logotype a slogane

Standard color - pozitív Standard color - pozitív / yellow bg Standard color - negatív

Bez rastra color - pozitív Bez rastra BW - pozitív Bez rastra BW - negatív

Vaše úsilie zmeníme na úspech!

“Gloucester MT Extra Condensed”

C: 0
M: 12
Y: 100
K: 0

R: 255
G: 218
B: 0

# �da00 PANTONE 108C L: 88
a: 1
b: 96

Predpísanie čiernej farby - farba textu
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

# 000000 PANTONE black C L: 0
a: 0
b: 0

Abc



Proporcionalita logotypu je jednoznačne zade�novaná. Akékoľvek zásahy do nej sú neprípustné. 
Korektné používanie logotypu si vyžaduje zachovávanie pomeru jeho šírky a výšky.

Proporcie Logotypu Bee Mark s.r.o.

Dobrá čitateľnosť dáva predpoklad, že informácia nezostane nepovšimnutá.
MINIMÁLNY ROZMER POUŽITIA LOGOTYPU V TLAČOVEJ PODOBE JE 2 x 0,8143 cm (šírka x výška)

Minimálne rozmery Logotypu Bee Mark s.r.o.

Vaše úsilie zmeníme na úspech!

X

Y= X / 2,4560



Ochranná zóna je minimálny priestor okolo logotypu, do ktorého nesmie zasahovať iný gra�cký prvok.

Rozmer výšky gra�ckého prvku                     v logotype v aktuálne použitej veľkosti vymedzuje pás ochrannej plochy 
okolo logotypu.

Predpísaná ochranná zóna je minimálny rozmer a môže byť samozrejme väčšia, ale nie menšia. K ukážkovým situáciám, 
kedy sa uplatňuje pravidlo rešpektovania ochrannej zóny patrí napr. umiestňovanie logotypu medzi iné logá a značky.

Logotyp Bee Mark s.r.o.  používame, pokiaľ to možnosti dovolia, na žltom podklade, ako to vidíme na obrázku nižšie, alebo
vo farebných variantoch podľa tohoto dokumentu na str.2. Všetky ostatné varianty použitia logotypu Bee Mark s.r.o. je nutné 
konzultovať so spoločnosťou Bee Mark s.r.o.

Ochranná zóna Logotypu Bee Mark s.r.o.

Základné použitie logotypu Bee Mark s.r.o.

Vaše úsilie zmeníme na úspech!



Vaše úsilie zmeníme na úspech!

Ak nie je možné alebo nie je vhodné použiť žltý podklad logotypu, použijeme štandardné farebné prevedenie.

Ak to okolnosti dovoľujú, logotyp umiestňujeme vpravo dole. Pokiaľ je logotyp v blízkosti iných logotypov, dbáme na
dodržiavanie ochrannej zóny. Akékoľvek iné umiestnenie logotypu je možné len po odsúhlasení spoločnosťou Bee Mark s.r.o.

V prípade potreby použiť logotyp v jeho negatívnej farebnosti, volíme logotyp z výberu na strane 2 v tomto dokumente.

Je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť farebnosť logotypu Bee Mark s.r.o. bez povolenia spoločnosti Bee Mark s.r.o.

Alternatívy použitia logotypu Bee Mark s.r.o.

Umiestnenie logotypu Bee Mark s.r.o.

Vždy, pokiaľ je to možné, používame v blízkosti logotypu aj slogan. Znenie sloganu je zakázané svojvoľne meniť a musí 
sa vždy použiť s predpísaným fontom.

Slogan vyjadruje posolstvo spoločnosti a �lozo�u, ktorou sa spoločnosť riadi. Symbol včely v logotype symbolizuje úsilie,
pretože len vďaka úsiliu sa dajú dosiahnúť naozaj nadpriemerné výsledky. Keďže úsilie niekedy nie je všetko, tak je k úsiliu
potrebné mať aj spoľahlivého partnera, ktorý dokáže toto úsilie svojou pomocou a profesionálnym prístupom priviesť 
k úspechu. So spoločnosťou Bee Mark s.r.o. preto dokážete Vaše úsilie zmeniť na úspech.

Slogan ako posolstvo Bee Mark s.r.o.

Vaše úsilie zmeníme na úspech!



Vhodný výber kompozície logotypu zabezpečí jeho dostatočnú viditeľnosť.

Prípustné kompozície logotypu Bee Mark s.r.o.

Nevhodný umiestnenie logotypu, napr. členitý podklad, hrubo naruší viditeľnosť logotypu. Takto zvolené kompozície sú 
zakázané. Taktiež nie je povolené logotyp otáčať a nakláňať.

V prípade nejasnosti o vhodnosti použitia logotypu je nutné kontaktovať spoločnosť Bee Mark s.r.o.

NEprípustné kompozície logotypu Bee Mark s.r.o.

Vaše úsilie zmeníme na úspech!



Vizitka Bee Mark s.r.o. v štandardizovanom rozmere v EÚ 9 x 5 cm (šírka x výška)
Mierka 1:1
Čistý rozmer: 9 x 5 cm

Predpísanie tlačovín identity Bee Mark s.r.o.

Vaše úsilie zmeníme na úspech!

Vaše úsilie zmeníme na úspech!

Bee Mark s.r.o.
Čordákova 13
040 23, Košice
Slovenská republika
Mobil: +421 949 469 936
E-mail: smugala@beemark.sk
www.beemark.sk

Dávid Smugala
Konateľ spoločnosti

Vaše úsilie zmeníme na úspech!Gloucester MT Extra Condensed
Regular, 12pt

Gloucester MT Extra Condensed
Regular, 11pt
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Horizontálna orientácia logotypu a sloganu je na stred 
k čistému rozmeru šírky 9 cm.
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Myriad Pro, Bold, 9pt
Myriad Pro, Regular, 7pt

Myriad Pro, Bold, 7pt
Myriad Pro, Regular, 7pt

Predná strana

Zadná strana



Gloucester MT Extra Condensed, Regular, 24pt
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Vaše úsilie zmeníme na úspech!

Bee Mark s.r.o.
Čordákova 13
040 23, Košice
Slovenská republika
Mobil: +421 949 469 936
E-mail: info@beemark.sk
www.beemark.sk

Myriad Pro, Bold, 10pt
Myriad Pro, Regular, 10pt

Nadpis: Hlavičkový papier, Font Arial, veľkosť 18pt, Bold
Text: Font Arial, veľkosť 10pt, regular, zarovnanie textu v prípade 1 odstavca na ľavo,
v prípade dvoch a viac odstavcov zarovnanie do bloku.

IČO: 46357939, DIČ: 2023340902, IČO DPH: SK 2023340902, Banka: Tatra banka, a.s. Košice, Č. ú.: 2929862928/1100 www.beemark.sk

Myriad Pro, Bold, 10ptMyriad Pro, Regular, 7pt

Zarovnané na ľavo



DL obálka Bee Mark s.r.o. v štandardizovanom rozmere v EÚ 22 x 11 cm (šírka x výška)
Mierka 1:1
Čistý rozmer: 22 x 11 cm
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Vaše úsilie zmeníme na úspech!

Bee Mark s.r.o.
Čordákova 13
040 23, Košice
Slovenská republika
Mobil: +421 949 469 936
E-mail: info@beemark.sk
www.beemark.sk


