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Responzivita loga

ESET Science Award je ocenenie, ktoré
skladá poctu mimoriadnym osobnostiam
slovenskej vedy.
Cieľom je predstaviť vedcov nielen cez ich
medzinárodne uznávané výsledky práce
alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí,
ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veríme
totiž, že kvalitná veda mení našu krajinu
k lepšiemu a posúva ju vpred.

ESET SCIENCE AWARD LOGOMANUÁL
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Základná verzia loga
Vzhľadom na potrebu rôznych aplikácií
loga ESET Science Award existuje logo vo
viacerých verziách. Hlavné logo, ktoré sa
používa na najväčšom množstve aplikácií,
je horizontálne logo so slovenským
podtitulom (claimom) a s grafickým
symbolom prepojených bodov vo verzii
s farebným prechodom.

Pri potrebe použitia inej farebnej verzie,
kompaktnejšieho kompozičného
usporiadania prípadne verzie bez claimu
odporúčame použiť niektorú z verzií
uvedených v tomto logomanuáli na
stranách 9 až 39.

Logo ESET Science Award je tvorené tromi základnými prvkami. Hlavnú časť tvorí nápis
ESET Science Award doplnený podtitulom (claimom) v slovenskej prípadne anglickej verzii
a grafickým symbolom prepojených bodov na pozadí.
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Logo je zo všetkých strán ohraničené
ochrannou zónou, do ktorej nesmie
zasahovať žiadny iný grafický prvok
dizajnu, v ktorom sa logo používa. Veľkosť

Ochranná zóna

ochrannej zóny vychádza z proporcií znaku
„E“ v slove ESET.

Písma
Pre použitie loga v akýchkoľvek
formátoch a verziách nie je potrebné mať
nainštalované žiadne dodatočné písma.
Texty v logách sú tvorené obrazovými
bodmi prípadne bezdierovými krivkami
(texty sú prevedené na krivky).

Pre texty sádzané v rámci brandu a všetkých
grafických materiálov odporúčame používať
písma, ktoré tvoria aj samotné logo ESET
Science Award. Jedná sa o nasledovné:
• Fedra Sans Alt Pro: Book
• Fedra Sans Display S: Heavy
• Fedra Serit A Std: Book LF
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ESET → Fedra Sans Alt Pro: Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Science → Fedra Sans Display S: Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Award → Fedra Serif A Std: Book LF

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Farby
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Pri používaní loga ESET Science Award sa
preferujú verzie s grafickým symbolom,
prípadne slovom „Science“ tvorenými
farebným prechodom, pričom okrajové
farby tvoria farebné tóny Modrá tmavá
a Tyrkysová. V strede prechodu sa nachádza
farebný tón Modrá svetlá.
Písmo je čiernej, prípadne bielej farby,
podľa príslušnej verzie loga. V čiernobielych
verziách je farebný prechod nahradený
šedými tónmi, tiež podľa príslušnej verzie
loga. Pri jednofarebnom symbole resp. slove
„SCIENCE“ je farebný prechod nahradený
tónom Modrá svetlá.
Vzhľadom na rôznosť aplikácií loga buď
v tlačových alebo digitálnych aplikáciách
upozorňujeme na správne používanie
farebných tónov v príslušnom farebnom
priestore: pre tlač verzie CMYK, pre digitálne
použitie verzie RGB.

Modrá tmavá
PANTONE 7691
C100 M50 Y0 K30
R0 G80 B140
#00508c

Modrá svetlá
PANTONE 298
C70 M0 Y0 K0
R0 G192 B242
#00c0f2

Tyrkysová
PANTONE 3262
C62 M0 Y24 K0
R0 G195 B204
#00c3cc

Šedá svetlá
PANTONE 422
C0 M0 Y0 K45
R166 G166 B166
#A6A6A6

Šedá tmavá
PANTONE 424
C0 M0 Y0 K65
R128 G128 B128
#808080

Čierna
PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
#000000

Verzie logotypov
Jednotlivé verzie loga ESET Science Award,
prezentované na nasledujúcich stranách,
majú za úlohu čo najviac pokryť rôznorodé
potreby a špecifiká v jeho používaní.

Všetky verzie loga v jednotlivých jazykových
mutáciách, v príslušných farebných
priestoroch a v príslušných súborových
formátoch si môžete stiahnuť online:
Verzie logotypov
Gradient Negative

ESET SCIENCE AWARD LOGOMANUÁL

SK_Claim

EN_Claim

RGB

Primary
Horizontal

Symbol
Logotype

Secondary
Vertical

Text
Logotype

Gradient Positive

Grayscale Negative

Grayscale Positive
EN_Dlhy_Claim
Solid Negative

Bez claimu

Symbol only
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CMYK

Solid Positive

S K C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Positive

Základná verzia, svetlé pozadie

Základná verzia loga ESET Science Award,
ktorá sa používa na najväčšom množstve
aplikácií.
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V prípade potreby použiť jednofarebnú
verziu bez farebného prechodu
odporúčame použiť jednofarebnú verziu,
kde farebný prechod nahrádza farba
Modrá svetlá.
Pri potrebe použiť čiernobielu verziu loga
je ako prioritná voľba logo vo verzii so
šedým grafickým symbolom.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Farebný prechod symbolu
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
svetlá

S K C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Negative

Základná verzia, tmavé pozadie
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Pre použitie loga ESET Science Award na
čiernom alebo tmavom pozadí, prípadne na
tmavej fotografii alebo grafike sa používa
verzia s bielym textom a pozmeneným
gradientom v grafickom symbole.
Zmena v gradiente pri negatívnej verzii
spočíva v svetlejšom odtieni farby Modrá
tmavá, ktorá má odtieň znížený na úroveň
85%. Túto zmenu je potrebné rešpektovať
kvôli kontrastu modrej farby s tmavým
pozadím.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá
85% odtieň

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
tmavá

S K C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Text Positive
Základná verzia, svetlé pozadie

Logo vo verzii „Text Positive“ sa používa
pri aplikáciách na svetlom pozadí, kde by
grafická časť základnej verzie „Symbol“
(str. 8 ) odpútavala pozornosť od
ostatného dizajnu.
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V porovnaní s verziou „Symbol“ je farebný
prechod vo verzii „Text“ otočený o 180°.

Jednofarebná verzia

Farebný prechod v písme
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá

S K C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Text Negative
Základná verzia, tmavé pozadie
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Logo vo verzii „Text Negative“ sa používa
pri aplikáciách na tmavom pozadí, kde by
grafická časť verzie „Symbol Negative“
(str. 17) odpútavala pozornosť od
ostatného dizajnu.
Rovnako ako v základnej negatívnej verzii
s grafickým symbolom (str. 8) aj pri verzii
„Text Negative“ má farebný tón Modrá
tmavá v prechode znížený odtieň na
úroveň 85%.
Jednofarebná verzia

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia loga
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

SK CL AIM, VERTIK ÁLNE

Symbol Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie

Pre priestorovo úspornejšie aplikácie sa
používa logo v doplnkovej vertikálnej
verzii. Kompozične je preferované
umiestnenie tejto verzie loga do ľavého
spodného priestoru loga.
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Farebný prechod grafického motívu je
v porovnaní so základnou verziou „Symbol
Positive“ (str. 8) otočený o 180°.

Farebný prechod symbolu

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Jednofarebná verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

Šedá
svetlá

SK CL AIM, VERTIK ÁLNE

Symbol Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Pre priestorovo úspornejšie aplikácie
na tmavom pozadí sa používa logo
v doplnkovej vertikálnej negatívnej verzii.
Kompozične je preferované umiestnenie
tejto verzie loga do ľavého spodného
priestoru loga.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

Šedá
tmavá

SK CL AIM, VERTIK ÁLNE

Text Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie
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Logo vo vertikálnej pozitívnej verzii sa
používa pri aplikáciách na svetlom pozadí
s požiadavkou na úsporu miesta a kde
by grafická časť verzie „Symbol“ (str. 12)
odpútavala pozornosť od ostatného
dizajnu.

Farebný prechod v písme

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Jednofarebná verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

SK CL AIM, VERTIK ÁLNE

Text Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Logo vo vertikálnej textovej verzii sa používa
pri aplikáciách na tmavom pozadí, kde by
grafická časť verzie „Symbol Negative“
(str. 13) odpútavala pozornosť od
ostatného dizajnu.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

E N C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Positive

Základná verzia, svetlé pozadie

Základná anglická verzia loga ESET
Science Award.
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V prípade potreby použiť logo bez
farebného prechodu odporúčame
použiť jednofarebnú verziu, kde farebný
prechod nahrádza farba Modrá svetlá.
Pri potrebe použiť čiernobielu verziu
loga je ako prioritná voľba logo vo verzii
so šedým grafickým symbolom.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá
Farebný prechod symbolu
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
svetlá

E N C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Negative

Základná verzia, tmavé pozadie
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Pre použitie anglickej verzie loga
ESET Science Award na čiernom alebo
tmavom pozadí, prípadne na tmavej
fotografii alebo grafike sa používa
verzia s bielym textom a pozmeneným
gradientom v grafickom symbole.
Zmena v gradiente pri negatívnej verzii
spočíva v svetlejšom odtieni farby Modrá
tmavá, ktorá má odtieň znížený na úroveň
85%. Túto zmenu je potrebné rešpektovať
kvôli kontrastu modrej farby s tmavým
pozadím.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá
85% odtieň

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
tmavá

E N C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Text Positive
Základná verzia, svetlé pozadie

Logo v anglickej textovej pozitívnej verzii
sa používa pri aplikáciách na svetlom
pozadí, kde by grafická časť základnej
verzie „Symbol“ (str. 16) odpútavala
pozornosť od ostatného dizajnu.
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V porovnaní s verziou „Symbol“ je farebný
prechod vo verzii „Text“ otočený o 180°.

Jednofarebná verzia

Farebný prechod v písme
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá

E N C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Text Negative
Základná verzia, tmavé pozadie
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Logo v anglickej textovej negatívnej verzii
sa používa pri aplikáciách na tmavom
pozadí, kde by grafická časť verzie „Symbol
Negative“ (str. 17) odpútavala pozornosť od
ostatného dizajnu.
Rovnako ako v základnej anglickej
negatívnej verzii s grafickým symbolom
(str. 17) aj pri verzii „Text Negative“ má
farebný tón Modrá tmavá v prechode
znížený odtieň na úroveň 85%.
Jednofarebná verzia

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia loga
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

EN CL AIM, VERTIK ÁLNE

Symbol Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie

Pre priestorovo úspornejšie aplikácie
s anglickou verziou loga sa používa jeho
doplnková vertikálna verzia. Kompozične
je preferované umiestnenie tejto verzie do
ľavého spodného priestoru layoutu.
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Farebný prechod grafického motívu je
v porovnaní so základnou verziou „Symbol
Positive“ (str. 16) otočený o 180°.

Farebný prechod symbolu

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá

Čiernobiela verzia

Šedá
svetlá

EN CL AIM, VERTIK ÁLNE

Symbol Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Pre priestorovo úspornejšie aplikácie
s anglickou verziou loga na tmavom
pozadí sa používa logo v doplnkovej
vertikálnej negatívnej verzii. Kompozične
je preferované umiestnenie tejto verzie
loga do ľavého spodného priestoru
layoutu.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

Šedá
tmavá

EN CL AIM, VERTIK ÁLNE

Text Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie
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Logo v anglickej vertikálnej textovej verzii
sa používa pri aplikáciách na svetlom
pozadí s požiadavkou na úsporu miesta
a kde by grafická časť verzie „Symbol“
(str. 20) odpútavala pozornosť od
ostatného dizajnu.

Farebný prechod v písme

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Jednofarebná verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

EN CL AIM, VERTIK ÁLNE

Text Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Logo v anglickej vertikálnej negatívnej
textovej verzii sa používa pri aplikáciách
na tmavom pozadí, kde by grafická časť
verzie „Symbol Negative“ (str. 21) odpútavala
pozornosť od ostatného dizajnu.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

E N D L H Ý C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Positive

Základná verzia, svetlé pozadie

Rozšírená anglická verzia loga ESET
Science Award.
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V prípade potreby použiť logo bez
farebného prechodu odporúčame
použiť jednofarebnú verziu, kde farebný
prechod nahrádza farba Modrá svetlá.
Pri potrebe použiť čiernobielu verziu
loga je ako prioritná voľba logo vo verzii
so šedým grafickým symbolom.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá
Farebný prechod symbolu
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
svetlá

E N D L H Ý C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Negative

Základná verzia, tmavé pozadie
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Pre použitie anglickej verzie loga
ESET Science Award na čiernom alebo
tmavom pozadí, prípadne na tmavej
fotografii alebo grafike sa používa
verzia s bielym textom a pozmeneným
gradientom v grafickom symbole.
Zmena v gradiente pri negatívnej verzii
spočíva v svetlejšom odtieni farby Modrá
tmavá, ktorá má odtieň znížený na úroveň
85%. Túto zmenu je potrebné rešpektovať
kvôli kontrastu modrej farby s tmavým
pozadím.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá
85% odtieň

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
tmavá

E N D L H Ý C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Text Positive
Základná verzia, svetlé pozadie

Logo v anglickej textovej pozitívnej verzii
sa používa pri aplikáciách na svetlom
pozadí, kde by grafická časť základnej
verzie „Symbol“ (str. 24) odpútavala
pozornosť od ostatného dizajnu.
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V porovnaní s verziou „Symbol“ je farebný
prechod vo verzii „Text“ otočený o 180°.

Jednofarebná verzia

Farebný prechod v písme
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá

E N D L H Ý C L A I M , H O R I Z O N TÁ L N E

Text Negative
Základná verzia, tmavé pozadie
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Logo v anglickej textovej negatívnej verzii
sa používa pri aplikáciách na tmavom
pozadí, kde by grafická časť verzie „Symbol
Negative“ (str. 2) odpútavala pozornosť od
ostatného dizajnu.
Rovnako ako v rozšírenej anglickej
negatívnej verzii s grafickým symbolom
(str. 2) aj pri verzii „Text Negative“ má
farebný tón Modrá tmavá v prechode
znížený odtieň na úroveň 85%.
Jednofarebná verzia

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia loga
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

EN DLHÝ CL AIM, VERTIK ÁLNE

Symbol Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie

Pre priestorovo úspornejšie aplikácie
s anglickou verziou loga sa používa jeho
doplnková vertikálna verzia. Kompozične
je preferované umiestnenie tejto verzie do
ľavého spodného priestoru layoutu.
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Farebný prechod grafického motívu je
v porovnaní so základnou verziou „Symbol
Positive“ (str. 24) otočený o 180°.

Farebný prechod symbolu

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá

Čiernobiela verzia

Šedá
svetlá

EN DLHÝ CL AIM, VERTIK ÁLNE

Symbol Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Pre priestorovo úspornejšie aplikácie
s anglickou verziou loga na tmavom
pozadí sa používa logo v doplnkovej
vertikálnej negatívnej verzii. Kompozične
je preferované umiestnenie tejto verzie
loga do ľavého spodného priestoru
layoutu.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

Šedá
tmavá

EN, DLHÝ CL AIM VERTIK ÁLNE

Text Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie
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Logo v anglickej vertikálnej textovej verzii
sa používa pri aplikáciách na svetlom
pozadí s požiadavkou na úsporu miesta
a kde by grafická časť verzie „Symbol“
(str. 28) odpútavala pozornosť od
ostatného dizajnu.

Farebný prechod v písme

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Jednofarebná verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

EN DLHÝ CL AIM, VERTIK ÁLNE

Text Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Logo v anglickej vertikálnej negatívnej
textovej verzii sa používa pri aplikáciách
na tmavom pozadí, kde by grafická časť
verzie „Symbol Negative“ (str. 29) odpútavala
pozornosť od ostatného dizajnu.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

B E Z C L A I M U, H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Positive

Základná verzia, svetlé pozadie

Základná verzia loga ESET Science Award
bez claimu.
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V prípade potreby použiť logo bez
farebného prechodu odporúčame použiť
jednofarebnú verziu, kde farebný prechod
nahrádza farba Modrá svetlá.
Pri potrebe použiť čiernobielu verziu loga
je ako prioritná voľba logo vo verzii so
šedým grafickým symbolom.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá
Farebný prechod symbolu
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
svetlá

B E Z C L A I M U, H O R I Z O N TÁ L N E

Symbol Negative

Základná verzia, tmavé pozadie
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Pre použitie loga ESET Science Award bez
claimu na čiernom alebo tmavom pozadí,
prípadne na tmavej fotografii alebo
grafike sa používa verzia s bielym textom
a pozmeneným gradientom v grafickom
symbole.
Zmena v gradiente pri negatívnej verzii
spočíva v svetlejšom odtieni farby Modrá
tmavá, ktorá má odtieň znížený na úroveň
85%. Túto zmenu je potrebné rešpektovať
kvôli kontrastu modrej farby s tmavým
pozadím.

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie
Čiernobiela verzia

Modrá
tmavá
85% odtieň

Modrá
svetlá

Tyrkysová

Šedá
tmavá

B E Z C L A I M U, H O R I Z O N TÁ L N E

Text Positive
Základná verzia, svetlé pozadie

Logo bez claimu v textovej verzii sa
používa pri aplikáciách na svetlom
pozadí, kde by grafická časť základnej
verzie „Symbol“ (str. 32) odpútavala
pozornosť od ostatného dizajnu.
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V porovnaní s verziou „Symbol“ je farebný
prechod vo verzii „Text“ otočený o 180°.

Jednofarebná verzia
Farebný prechod v písme
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá

B E Z C L A I M U, H O R I Z O N TÁ L N E

Text Negative
Základná verzia, tmavé pozadie
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Logo bez claimu v textovej negatívnej
verzii sa používa pri aplikáciách na
tmavom pozadí, kde by grafická časť verzie
„Symbol Negative“ (str. 33) odpútavala
pozornosť od ostatného dizajnu.
Rovnako ako v základnej negatívnej
verzii bez claimu a s grafickým symbolom
(str. 33) aj pri verzii „Text Negative“ má
farebný tón Modrá tmavá v prechode
znížený odtieň na úroveň 85%.
Jednofarebná verzia
Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie
Modrá
svetlá
Čiernobiela verzia
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

BEZ CL AIMU, VERTIK ÁLNE

Symbol Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie

Pre priestorovo úspornejšie aplikácie
s verziou loga bez claimu sa používa jeho
doplnková vertikálne verzia. Kompozične
je preferované umiestnenie tejto verzie do
ľavého spodného priestoru layoutu.
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Farebný prechod grafického motívu je
v porovnaní so základnou verziou „Symbol
Positive“ (str. 32) otočený o 180°.

Farebný prechod symbolu

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá

Čiernobiela verzia

Šedá
svetlá

BEZ CL AIMU, VERTIK ÁLNE

Symbol Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Pre priestorovo úspornejšie aplikácie
s verziou loga bez claimu a na tmavom
pozadí sa používa logo v doplnkovej
vertikálnej negatívnej verzii. Kompozične
je preferované umiestnenie tejto verzie
loga do ľavého spodného priestoru
layoutu.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod symbolu pre tmavé pozadie

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Čiernobiela verzia

Šedá
tmavá

BEZ CL AIMU, VERTIK ÁLNE

Text Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie
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Logo bez claimu vo vertikálnej textovej
verzii sa používa pri aplikáciách na
svetlom pozadí s požiadavkou na úsporu
miesta a kde by grafická časť verzie
„Symbol“ (str. 36) odpútavala pozornosť
od ostatného dizajnu.

Farebný prechod v písme

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Jednofarebná verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

BEZ CL AIMU, VERTIK ÁLNE

ESA Text Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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Logo bez claimu v textovej negatívnej
vertikálnej verzii sa používa pri aplikáciách
na tmavom pozadí, kde by grafická časť
verzie „Vertical Symbol Negative“ (str. 37)
odpútavala pozornosť od ostatného dizajnu.
Rovnako ako vo všetkých negatívnych
verziách aj pri tejto verzii má v prechode
farba Modrá tmavá znížený odtieň na
úroveň 85%.

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

S Y M B O L O N LY

Symbol only Positive

Doplnková verzia, svetlé pozadie
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„Symbo only“ je variantom logotypu,
ktorý obsahuje len symbol bez typografie.

Farebný prechod v písme

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Jednofarebná verzia

Modrá
tmavá

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

S Y M B O L O N LY

Symbol only Negative

Doplnková verzia, tmavé pozadie
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„Symbo only“ je variantom loga,ktorý
obsahuje len symbol bez typografie.

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie

Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Jednofarebná verzia

Modrá
svetlá

Čiernobiela verzia

S Y M B O L O N LY
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Responzivita loga
Pri rôznych šírkach priestoru na zobrazenie
loga pri digitálnych, alebo printových
mediách aplikujeme varianty loga
nasledovne:
a) šírka bez obmedzení, dostatočná šírka:
horizontálne varianty loga
b) obmedzená, užšia šírka: vertikálne
varianty loga
c) minimálna šírka: vertikálne textové
varianty loga alebo symbol bez
typografie

Doplnková verzia, tmavé pozadie

a)

b)

Farebný prechod v písme pre tmavé pozadie

c)
Tyrkysová

Modrá
svetlá

Modrá
tmavá
85% odtieň

Nadácia ESET
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Logomanuál – verzia 1 ( január 2020)
V prípade otázok k logomanuálu alebo
použitiu loga ESET Science Award
kontaktujte prosím Nadáciu ESET e-mailom:
nadacia@eset.sk prípadne telefonicky:
+421 (2) 3224 4449

