DIZAJN MANUÁL PRE POUŽÍVANIE LÔG
ROZHLASOVÝCH PROGRAMOVÝGH SLUŽIEB

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Slovensko. Používa sa pri všetkých
možných komunikačných kanáloch,
keď to dovoĺuje formát a spôsob
umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Slovensko. Používa sa pri komunikačných kanáloch všade tam, kde
formát a spôsob umiestnenia nie sú
vyhovujúce pre primárnu verziu
loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Slovensko.
Používa sa najmä v priestore online
komunikácie a všade tam kde pre
čitateľnost nie je možné použiť
sekundárnu alebo primárnu verziu
loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

15 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLUE
100 • 13 • 0 • 0
0 • 133 • 202
0085CA

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

20 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Regina Západ. Používa sa pri
všetkých možných komunikačných
kanáloch, keď to dovoĺuje formát a
spôsob umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Regina Západ. Používa sa pri
komunikačných kanáloch všade
tam, kde formát a spôsob umiestnenia nie sú vyhovujúce pre primárnu
verziu loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Regina Západ.
Používa sa najmä v priestore online
komunikácie a všade tam kde pre
čitateľnost nie je možné použiť
sekundárnu alebo primárnu verziu
loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

15 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

2421 C
65 • 0 • 96 • 0
48 • 183 • 0
30B700

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

20 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Regina Stred. Používa sa pri
všetkých možných komunikačných
kanáloch, keď to dovoĺuje formát a
spôsob umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Regina Stred. Používa sa pri
komunikačných kanáloch všade
tam, kde formát a spôsob umiestnenia nie sú vyhovujúce pre primárnu
verziu loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Regina Stred.
Používa sa najmä v priestore online
komunikácie a všade tam kde pre
čitateľnost nie je možné použiť
sekundárnu alebo primárnu verziu
loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

15 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

2421 C
65 • 0 • 96 • 0
48 • 183 • 0
30B700

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

20 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Regina Východ. Používa sa pri
všetkých možných komunikačných
kanáloch, keď to dovoĺuje formát a
spôsob umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Regina Východ. Používa sa pri
komunikačných kanáloch všade
tam, kde formát a spôsob umiestnenia nie sú vyhovujúce pre primárnu
verziu loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Regina
Východ. Používa sa najmä v
priestore online komunikácie a
všade tam kde pre čitateľnost nie je
možné použiť sekundárnu alebo
primárnu verziu loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

15 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

2421 C
65 • 0 • 96 • 0
48 • 183 • 0
30B700

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

20 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia _FM.
Používa sa pri všetkých možných
komunikačných kanáloch, keď to
dovoĺuje formát a spôsob umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia _FM.
Používa sa pri komunikačných
kanáloch všade tam, kde formát a
spôsob umiestnenia nie sú vyhovujúce pre primárnu verziu loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia _FM. Používa
sa najmä v priestore online komunikácie a všade tam kde pre čitateľnost nie je možné použiť sekundárnu alebo primárnu verziu loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

10 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

2347 C
0 • 100 • 100 • 0
225 • 6 • 0
E10600

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

15 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Devín. Používa sa pri všetkých
možných komunikačných kanáloch,
keď to dovoĺuje formát a spôsob
umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Devín. Používa sa pri komunikačných kanáloch všade tam, kde
formát a spôsob umiestnenia nie sú
vyhovujúce pre primárnu verziu
loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Devín. Používa
sa najmä v priestore online komunikácie a všade tam kde pre čitateľnost nie je možné použiť sekundárnu alebo primárnu verziu loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

10 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

1235 C
0 • 30 • 100 • 0
255 • 184 • 28
FFB81C

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

15 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Patria. Používa sa pri všetkých
možných komunikačných kanáloch,
keď to dovoĺuje formát a spôsob
umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Patria. Používa sa pri komunikačných kanáloch všade tam, kde
formát a spôsob umiestnenia nie sú
vyhovujúce pre primárnu verziu
loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Patria.
Používa sa najmä v priestore online
komunikácie a všade tam kde pre
čitateľnost nie je možné použiť
sekundárnu alebo primárnu verziu
loga.

Minimálna šírka použitia
10 mm

15 mm

Farebná definícia loga

5 px

Národnostná mutácia loga

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

1505 C
0 • 56 • 90 • 0
255 • 105 • 0
FF6900

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Pyramída. Používa sa pri všetkých
možných komunikačných kanáloch,
keď to dovoĺuje formát a spôsob
umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Pyramída. Používa sa pri komunikačných kanáloch všade tam, kde
formát a spôsob umiestnenia nie sú
vyhovujúce pre primárnu verziu
loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Pyramída.
Používa sa najmä v priestore online
komunikácie a všade tam kde pre
čitateľnost nie je možné použiť
sekundárnu alebo primárnu verziu
loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

10 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

7536 C
11 • 13 • 32 • 20
166 • 159 • 136
A69F88

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

15 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Litera. Používa sa pri všetkých
možných komunikačných kanáloch,
keď to dovoĺuje formát a spôsob
umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Litera. Používa sa pri komunikačných kanáloch všade tam, kde
formát a spôsob umiestnenia nie sú
vyhovujúce pre primárnu verziu
loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Litera. Používa
sa najmä v priestore online komunikácie a všade tam kde pre čitateľnost nie je možné použiť sekundárnu alebo primárnu verziu loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

10 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

286 C
100 • 75 • 0 • 0
0 • 50 • 160
0032A0

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

15 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádia
Junior. Používa sa pri všetkých
možných komunikačných kanáloch,
keď to dovoĺuje formát a spôsob
umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádia
Junior. Používa sa pri komunikačných kanáloch všade tam, kde
formát a spôsob umiestnenia nie sú
vyhovujúce pre primárnu verziu
loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádia Junior.
Používa sa najmä v priestore online
komunikácie a všade tam kde pre
čitateľnost nie je možné použiť
sekundárnu alebo primárnu verziu
loga.

Minimálna šírka použitia
10 mm

15 mm

Farebná definícia loga

5 px

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

7466 C
86 • 0 • 32 • 0
0 • 176 • 185
00B0B9

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

Komerčná farebná varianta loga

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Zelená Vlna.
Používa sa pri všetkých možných
komunikačných kanáloch, keď to
dovoĺuje formát a spôsob umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Zelená Vlna.
Používa sa pri komunikačných
kanáloch všade tam, kde formát a
spôsob umiestnenia nie sú vyhovujúce pre primárnu verziu loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Zelená Vlna. Používa
sa najmä v priestore online komunikácie a všade tam kde pre čitateľnost nie je možné použiť sekundárnu alebo primárnu verziu loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

10 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

340 C
99 • 0 • 84 • 0
0 • 150 • 94
00965E

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

15 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x
x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

Primárna verzia logotypu

Sekundárna varianta loga

Terciárne skratkové označenie
pre použitie online

Primárna verzia loga je hlavnou
komunikačnou značkou Rádio
Slovakia International. Používa sa
pri všetkých možných komunikačných kanáloch, keď to dovoĺuje
formát a spôsob umiestnenia.

Sekundárna verzia loga je vedľajšou
komunikačnou značkou Rádio
Slovakia International. Používa sa
pri komunikačných kanáloch všade
tam, kde formát a spôsob umiestnenia nie sú vyhovujúce pre primárnu
verziu loga.

Terciárna verzia loga je skratkovou
formou značky Rádio Slovakia
International. Používa sa najmä v
priestore online komunikácie a
všade tam kde pre čitateľnost nie je
možné použiť sekundárnu alebo
primárnu verziu loga.

Minimálna šírka použitia

Farebná definícia loga

15 mm
PANTONE
CMYK
RGB
HTML

2735 C
99 • 99 • 0 • 5
46 • 0 • 139
2E008B

PANTONE
CMYK
RGB
HTML

PROCESS BLACK C
0 • 0 • 0 • 100
30 • 30 • 30
1E1E1E

20 mm

5 px

Definícia ochrannej zóny

x

x

x

x

x

x

x/2

x

Použitie v kruhovej variante a v tvare ikony aplikácie

10:00

LIVE

Správy

APLIKÁCIA LÔG V PRAXI
REKLAMNÉ PREDMETY

Použitie logotypu RTVS a rádii

1x
1:1

1x

Použitie logotypu RTVS a rádii

1x

Definícia ochrannej zóny a použitia logotypu pri partnerskej spolupráci

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

090X XXX XXX

090X XXX XXX

Realizácia reklamných predmetov - tričko

WWW.RTVS.SK

WWW.RTVS.SK

Realizácia reklamných predmetov - perá a ceruzky

WWW.RTVS.SK

WWW.RTVS.SK

