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ÚVOD

Vážení obchodní partneři,
Vážíme si naší spolupráce a rádi bychom vám poskytli praktické pokyny o tom, jak správně používat
ochrannou známku JABLOTRON ALARMS ve vaší marketingové komunikaci.
Ochranná známka JABLOTRON ALARMS znamená výraz JABLOTRON ALARMS nebo Jablotron
používaný v jakémkoli písmu, samostatně nebo v kombinaci s jinými prvky, v textu nebo jako součást
jakéhokoli loga. Je nezbytné následovat tyto pokyny k dosažení konzistentního používání identity a
vybudování silného povědomí značky Jablotron. Tyto pokyny poskytují jasné standardy a pravidla pro
vaši marketingovou komunikaci.

ÚVOD

CÍLOVÁ
SKUPINA

JINÉ
DOHODY

OTÁZKY
& KONTAKTY

Tyto pokyny se vztahují na použití
ochranné známky JABLOTRON
ALARMS
pro
každého,
kdo
prodává produkty Jablotron. To
zahrnuje
přímé
a
nepřímé
distributory a montážní partnery,
stejně jako marketingové agentury
našich obchodních partnerů.

Pokud jste s Jablotronem uzavřeli
dohodu
upravující
používání
ochranné známky JABLOTRON
ALARMS, takováto dohoda má
přednost před těmito pokyny.

Pokud máte dotazy týkající se
toho, jak správně používat logo a
ochrannou známku JABLOTRON
ALARMS, kontaktujte nás na e-mailu
marketingJS@jablotron.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ OBCHODNÍHO NÁZVU JABLOTRON ALARMS,
OBCHODNÍ ZNAČKY A OSTATNÍHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1.

Obchodní partner je oprávněn používat obchodní jméno a ochranné známky JABLOTRON ALARMS (dále jen "JA"), jakož i propagační a
prezentační materiály, obaly a jiná duševní vlastnictví JA pouze pro účely prezentace a propagace JA a jeho produktů, a pro účely prodeje
produktů JA.

2.

Obchodní partner nesmí bez předchozího souhlasu JA používat
obchodní jméno, ochranné známky nebo loga JA jako část
obchodního názvu, ochranné známky a loga obchodního
partnera. Obchodní partner JA není oprávněn registrovat žádnou
ochrannou známku, která zahrnuje jakoukoli ochrannou známku
nebo logo JA nebo slovo "Jablotron".

3.

Obchodní partner je oprávněn používat obchodní jméno,
ochranné známky a loga společnosti JA pouze způsobem,
který jasně deklaruje, že JA je výrobcem a obchodní partner
je distributorem (montážním partnerem).

6.

Obchodní partner je oprávněn používat ochranné známky a loga
JA pouze ve spojení s produkty JA.

7.

Všechny propagační a reklamní materiály a všechny formy
marketingové komunikace obsahující obchodní firmu JA, JA
ochranné známky a / nebo produkty JA, včetně aplikace
MyJABLOTRON a její moduly vytvořené obchodním partnerem,
musí být před jejich zveřejněním předložena ke schválení JA.
Obchodní partner je povinen změnit na své náklady všechny
materiály, které byly při kontrole společností JA shledány jako
nepřesné, zavádějící, zneužitelné nebo škodlivé pro pověst JA.

4.

Obchodní partner je oprávněn používat ochranné známky a loga
JA pouze ve formě, která byla zaregistrována a předem
schválené JA v souladu s těmito pokyny.

8.

Obchodní partner musí postupovat ve všech svých činnostech
tak, aby nepoškozoval dobré jméno společnosti JA a
respektovat práva společnosti JA k jeho duševnímu vlastnictví.

5.

Obchodní partner JA není oprávněn bez předchozího souhlasu
používat další ochranné známky a loga JA.

9.

Obchodní partner JA je povinen zajistit, aby tato pravidla byla
dodržována jeho montážními a obchodními partnery.

BAREVNÉ
SCHÉMA

BAREVNÉ SCHÉMA | FIREMNÍ BARVY
Firemní barvy Jablotronu zahrnují tři hlavní barvy. Sortiment alarmových produktů je zastoupen
žlutou, modrou a šedou. Sortiment aut je představován šedou a červenou. Dodatečné barvy
černá a bílá lze použít obecně v jakékoli komunikaci. Všechny barvy lze upravit v jejich
intenzitě, která je znázorněna na další stránce.

ALARMOVÝ SORTIMENT PRODUKTŮ:

AUTOMOBILOVÝ SORTIMENT:

PANTONE
116 C

PANTONE
PROCESS
BLUE C

PANTONE
429 C

PANTONE
4544 C

PANTONE
185 C

RGB

0 | 148 | 211

RGB

CMYK 0 | 30 | 100 | 0

RGB
CMYK

100 | 5 | 5 | 0

CMYK

RGB
CMYK

RGB
CMYK

HEXA CODE #f2b329

HEXA CODE #38a6e0

250 | 187 | 0

156 | 158 | 159

0 | 0 | 0 | 50

HEXA CODE #939598

112 | 113 | 115
0 | 0 | 0 | 70

HEXA CODE #6e6e70

226 | 0 | 50
0 |100 | 80 | 0

HEXA CODE #e4002b

BAREVNÉ SCHÉMA | FIREMNÍ BARVY

CMYK

100 %

50 %

30 %

20 %

0%

FIREMNÍ
FONTY

FIREMNÍ FONTY | RODINNÉ FONTY
Helvetica Neue je definována jako hlavní firemní písmo.
Pokud hlavní písmo není k dispozici nebo pokud se pro data používá
elektronická forma pro přenos nebo sdílení s ostatními uživateli,
doporučuje se použít písmo Arial.

Firemní písma pomáhají dosáhnout jedinečného a konzistentního
vzhledu pro všechny materiály. Alternativní písma jsou pro
situace, kdy hlavní firemní písmo není k dispozici nebo není
možné (např. sdílený dokument PowerPoint).

HELVETICA
H E LV E T I C A N E U E LT P R O T h i n
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890?!*+(.,)
HELVETICA NEUE LT PRO Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890?!*+(.,)
H E LV E T I C A N E U E LT P R O I t a l i c
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890?!*+(.,)
HELVETICA NEUE LT PRO Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890?!*+(.,)
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Thin
Roman
Italic
Bold

LOGO
TYP

LOGOTYP | POUŽÍVÁNÍ

Logotyp je klíčovou součástí firemní identity. Pokud používáte logotyp Jablotron, pro
zajištění správné viditelnosti musí splňovat minimální velikost a ochranný prostor.
Pokud máte zájem o používání loga Jablotron, kontaktujte nás na e-mailu
marketingJS@jablotron.cz.

LOGOTYP | POUŽÍVÁNÍ

ČERNÁ/ŽLUTÁ ORIGINÁL

BÍLÁ/ČERNÁ/ŽLUTÁ

BÍLÁ/ŠEDÁ

BÍLÝ PROSTOR

Ochranný prostor na každé straně
je ve stejné výšce jako logotyp.

BÍLÁ/ŽLUTÁ/ČERNÁ

min. 20 mm

JABLOTRON LOGO - ONLINE, OFFLINE

LOGOTYP | SYMBOL

MINIMÁLNÍ BÍLÝ
PROSTOR
V KRUHU
Při používání symbolu respektujte minimální velikost a bílý prostor
následovně. Symbol nelze umístit na pozadí, které odvádí pozornost
od symbolu.

LOGOTYP | PRO AUTORIZOVANÉ VELKOOBCHODY
Jako náš autorizovaný velkoobchodní partner použijte partnerské logo Jablotron pro svoji marketingovou komunikaci
následovně. Logo partnera Jablotron musí být použito, tak jak je zde uvedeno a nesmí být žádným způsobem upraveno.

BÍLÝ PROSTOR

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

1.

Vyberte si jednu verzi partnerského loga Jablotron
(šedé nebo bílé)

2.

Logo vaší společnosti umístěte do levé části loga

3.

Použijte partnerské logo Jablotron pro online
i offline prezentace

MÍSTO PRO LOGO
PARTNERA

OFICIÁLNÍ LOGO PRO AUTORIZOVANÉ
VELKOOBCHODY JABLOTRON

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

LOGOTYP | PRO MONTÁŽNÍ PARTNERY
Jako náš montážní partner použijte partnerské logo Jablotron pro svoji marketingovou komunikaci následovně. Logo
partnera Jablotron musí být použito, tak jak je zde uvedeno a nesmí být žádným způsobem upraveno.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

1.

Základní prezentační forma loga se skládá ze symbolu,
popisu úrovně montážního partnera a loga JABLOTRON
ALARMS.

2.

Plnobarevnou variantu lze použít pouze na bílém
podkladě.

3.

V případě potřeby černobílého tisku se doporučuje použít
černobílou variantu. Logo je možné prezentovat pouze
se všemi texty.

OFICIÁLNÍ LOGO PRO MONTÁŽNÍ
PARTNERY

BÍLÝ PROSTOR

ŠABLONY &
APLIKACE

ŠABLONY & APLIKACE | TISKOVÉ REKLAMY

TISKOVÉREKLAMY
Princip rozložení tištěných materiálů vždy závisí na konkrétní
velikosti dokumentu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1.

Použijte logo Jablotron v pravém horním rohu.

2.

Použijte partnerské logo Jablotron v pravém dolním rohu.

3.
4.

Ujistěte se, že partnerské logo Jablotron je používáno podle stanovených
pravidel.
Fotografie produktů JA musí odpovídat nabízeným produktům JA.
Pro tisk lze screeny používané v aplikaci MyJABLOTRON změnit podle vaší
potřeby. Vždy se ujistěte, že správně korespondují s komunikovaným
obsahem.

5.

Propojte QR kód s webem, který odpovídá komunikovanému obsahu.

6.

Udržujte volný prostor kolem textů, grafiky a dalších prvků.

V případě, že budete mít zájem o přípravu podkladů
pro jakoukoliv reklamu, kontaktujte nás
na marketingJS@jablotron.cz.

FORMÁT & ROZLOŽENÍ
Celá stránka 210x297 mm
Dvojstránka 420x297 mm
Polovina stránky - horizontálně 210x148 mm
Polovina stránky - vertikálně 105x297 mm

ŠABLONY & APLIKACE | TISKOVÉ REKLAMY

Celá stránka

Oficiální logo
JABLOTRON
ALARMS
v šedé barvě

Příklad použití

Fotografie
související
s komunikovaným
obsahem

Žluté
překrytí
Grafika PCB
s překrytím

2.FLOOR

HOUSE
GARDEN

Žlutý nadpis
Tmavě šedý
podnadpis
QR kód

GARAGE

Nadpis na jednom
řádku

podnadpis je vždy na třech
řádcích.
www.vasweb.cz

Produkt Jablotron
nebo telefon
s aplikací
Oficiální logo partnera
v šedé barvě

FILTRATION POOL

Modulární systém
Bezpečnostní systém JABLOTRON
100+ rozšíříte kdykoliv podle vašich
plánů.
www.vasweb.cz

vaše oficiální webové stránky
nebo www.jablotron.com

ŠABLONY & APLIKACE | DIGITÁLNÍ REKLAMY

DIGITÁLNÍREKLAMY
Principy rozvržení pro online materiály se liší od tiskových materiálů.

FORMÁT & ROZLOŽENÍ
.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1.

Použijte své logo v pravém rohu.

2.

Ujistěte se, že je vaše logo ve vektorech a vždy bílé, šedé nebo černé

3.

Použijte partnerské logo Jablotron v pravém dolním rohu.

4.

Fotografie produktů JA musí odpovídat nabízeným produktům JA.

5.

Screeny obrazovky používané v aplikaci MyJABLOTRON lze změnit
podle vaší potřeby. Vždy se ujistěte, že správně odpovídají
komunikovanému obsahu.

6.

Udržujte volný prostor kolem textů, grafiky a dalších prvků.

7.

Vždy dodržujte zobrazené rozložení.

Reklamy google:
728 x 90 px
300 x 600 px
160 x 600 px
250 x 250 px
300 x 250 px
Instagramové reklamy:
1080 x 1080 px
Facebookové reklamy:
1200 x 628 px
Branding:
Na vyžádání
(vždy uveďte cíl, rozměr a CTA)

ŠABLONY & APLIKACE | DIGITÁLNÍ REKLAMY

Příklady použití
Oficiální logo
JABLOTRON
ALARMS v šedé barvě
Lifestylová fotografie
související s
komunikovaným
obsahem
Žlutá překrytí
Grafika PCB
s překrytím
Žlutý
nadpis

Nadpis na jednom řádku
Podnadpis je vždy na tři
řádky.

Produkt Jablotron nebo
telefon s aplikací

Instagramová reklama:
1080 x 1080 px s CTA tlačítkem

Oficiální logo partnera
v šedé barvě

Podnadpis v tmavě
šedé barvě. Jen
pro velikost
Instagramové a
Facebookové
reklamy.

Facebooková reklama:
1200 x 628 px

Instagramová reklama:
1080 x 1080 px lifestyle

ŠABLONY & APLIKACE | WEBOVÁ KOMUNIKACE & WEBOVÉ BANNERY

WEBOVÁSTRÁNKA
Bez souhlasu JA nesmí obchodní partner provozovat webové stránky,
jejichž URL nebo e-mailové adresy obsahují slovo JABLOTRON.
Web obchodního partnera nelze provozovat pod obchodním jménem a
logem JA.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1. Musí být zřejmé, že web patří obchodnímu partnerovi JA a nikoli

FORMÁT & ROZLOŽENÍ

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

Banner v záhlaví
s vaším oficiálním
logem a informací,
že jste oficiální
distributor.

samotnému JA.

2.

Web musí obsahovat URL odkaz na web JA.

3.

Fotografie produktů JA musí odpovídat nabízeným produktům JA.

4.
5.

Pro odkaz na Jablotron lze k popisu partnerství použít kopii značky
nebo nabízených produktů.
K získání vašeho webového banneru pro vaši domovskou stránku nás
kontaktujte na e-mailu marketingJS@jablotron.cz. Vždy specifikujte rozměry
a mějte připravené vaše logo ve vektorech.
Všechny obrázky produktů
JA musí odpovídat
JA produktům a aplikaci.

Webová stránka
musí obsahovat
URL odkazy na
web společnosti
JA.

ŠABLONY & APLIKACE | SOCIÁLNÍ MÉDIA

SOCIÁLNÍMÉDIA
Na stránce obchodního partnera na sociálních médiích by měla být použita jen jeho vlastní značka
a firemní identita. Bez předchozího povolení JA by nemělo obsahovat slovo JABLOTRON ve jméně
a uživatelském jméně. Pro odkaz na Jablotron lze k popisu stránky, společnosti nebo nabízeným
produktům použít partnerské logo Jablotron na úvodní fotografii.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1.

LOGO PRO SOCIÁLNÍ MÉDIA

Musí být jasné, že stránka sociálních médií patří obchodnímu partnerovi

Místo pro Váš
oficiální symbol
společnosti

JA, nikoli samotné JA.

2.

K odkazu na Jablotron můžete použít následující:
o

Autorizovaný velkoobchod (montážní partner) Jablotron v sekci
O nás

o

Autorizovaný velkoobchod (montážní partner) Jablotron ve
vašem příběhu (My Story)

o
JABLOTRON 100 (nebo jiné názvy produktů) v Produktech
Fotografie produktů JA musí odpovídat nabízeným produktům JA.

3.
4. Chcete-li na své stránce publikovat příspěvky JA, postupujte podle šablon.

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

Pouze v šedé
nebo bílé barvě
AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

Můžete použít pozitivní nebo negativní (světlou nebo tmavou) variantu.
Pokud si nejste jisti změnou loga, kontaktujte nás.

ŠABLONY & APLIKACE | SOCIÁLNÍ MÉDIA
FACEBOOK
Krycí banner může
obsahovat logo Jablotron
Profilový obrázek
může obsahovat
partnerské logo Jablotron

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

Jmenospolecnosti
@Jmenospolecnosti
Nedělejte odkaz na
JABLOTRON ALARMS v názvu

Jmenospolecnosti
@jmenospolecnosti

x

Domů
O nás
Fotografie
Produkty

AUTORIZOVANÝ
VELKOOBCHOD
JABLOTRON

Akce

Vaše stránka sociálních médií by měla používat pouze vaši značku
a korporátní identitu a neměla by obsahovat žádné odkazy
na JABLOTRON ALARMS v názvu, adrese, uživatelském jméně
nebo na předních nadpisech.

ŠABLONY & APLIKACE | SOCIÁLNÍ MÉDIA

INSTAGRAM
Logo obálky může obsahovat
partnerské logo Jablotron
Název vaší společnosti jako
obchodního partnera Jablotron
použijte #hashtag
a příslušné výrazy

Lifestylové fotografie produktu
1080x1080 px

o

KATALOGY &
BROŽURY

KATALOGY & BROŽURY | ALARMY JABLOTRON
Následující materiály
jsou určeny pro
montážní partnery.

Společnost JA nabízí kompletní řadu brožur, které byly navrženy pro potřeby všech
cílových skupin - koncových uživatelů a montážních partnerů.

Katalog
produktů
s
podrobnými
technickými údaji specifikace sortimentu
produktů alarmů.

Brožura o akvizici shrnující
výhody spolupráce pro montážní partnery.

Následující materiály jsou
určeny pro koncové uživatele.

Přehled řešení Jablotron
pro domácnosti

Přehled řešení Jablotron
pro firmy

Přehled produktového portfolia

KATALOGY & BROŽURY | AUTOALARMY JABLOTRON
Následující materiál
je určen pro
konečné uživatele.

Následující materiál
je určen pro
montážní partnery.

Přehled řešení Jablotron pro
auta a jiná vozidla.

Na požádání může být vaše partnerské logo
Jablotron umístěno na každou z brožur, jak
je popsáno v předchozí kapitole.
Kontaktujte nás na e-mailu
marketingJS@jablotron.cz.

Katalog produktů s podrobnou
specifikací technických údajů
automobilového sortimentu.

MÍSTO
PRO
PARTNERSKÉ
LOGO

SPECIÁLNÍ
POŽADAVKY

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY | VELETRHY, PŘEDVÁDĚCÍ MÍSTNOSTI A OZNAČENÍ

OBCHODNÍVÝSTAVY
Není-li dohodnuto jinak, na veletrzích používá obchodní partner
pouze vlastní značku a firemní identitu.
Pro odkaz na Jablotron může být použit popis partnerství nebo
nabízené produkty. Partnerské logo Jablotron lze použít
na obrázky produktů Jablotron a další obrázky.

PŘEDVÁDĚCÍ MÍSTNOSTI &

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

Každý veletrh a stánek je specifický - pro grafickou či obsahovou
podporu nás kontaktujte.

Máte-li zájem o některá z následujících řešení, kontaktujte nás prosím individuálně na e-mailu marketingJS@jablotron.cz.

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY | VENKOVNÍ REKLAMA A OZNAČENÍ VOZIDLA

Pokud máte zájem o venkovní reklamu
(např. billboardy, lightboxy atd.),
prosím kontaktujte nás individuálně se specifikací
rozměrů, charakteristik umístění a dalších
podrobnosti týkající se vaší kampaně.

VENKOVNÍ
REKLAMA

OZNAČENÍVOZIDLA

DĚKUJEMEVÁM
za budování značky JABLOTRON ALARMS

Tvoříme chytré věci jednoduché navenek

