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Klíčový vizuál / koncept



Klíčový vizuál / barvy

CMYK C0M100Y0K0
#e6007e

PANTONE 654 C
CMYK 10 / 80 / 0 / 50
RGB 0 / 0 / 102
HEX #000066

PANTONE 186 C
CMYK 0 / 100 / 100 / 5
RGB 204 / 0 / 0
HEX #CC0000

CMYK C0M0Y100K0
#ffed00

CMYK C100M0Y0K0
#009fe3



Klíčový vizuál / fonty / základní písmo pro sazbu

afg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ROBOTO LIGHT
ROBOTO LIGHT ITALIC

ROBOTO REGULAR
ROBOTO REGULAR ITALIC

ROBOTO BOLD
ROBOTO BOLD ITALIC

ROBOTO BLACK
ROBOTO BLACK ITALIC

Společnost COMIMPEX PRINT, s.r.o. se zabývá prodejem technologií a materiálů pro výrobu reklamy se zaměřením na 
velkoformátový digitální tisk a poskytováním servisních služeb. Oblast jejího působení je na území České republiky a 
Slovenska, kde zastupuje celosvětově významné výrobce na trhu vizuální komunikace.

Hlavním cílem je poskytování kvalitních a komplexních služeb zákazníkům. Základem pro plnění tohoto cíle je kvalifikova-
ný tým odborníků. Firma je složena z obchodníků a servisních techniků s mnohaletou znalostí trhu, kteří svoji vysokou 
odbornou a profesionální úroveň získávají také pravidelnou účastí na školeních u dodavatelů technologií, tedy přímo ve 
výrobních závodech.

Doporučené písmo pro sazbu souvislých textů do velikost 13 b

Kestažení zdarma zde: https://fonts.google.com/specimen/Roboto?query=robot



Klíčový vizuál / fonty / základní písmo pro nadpisy

afg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

RALEWAY EXTRA LIGHT
RALEWAY EXTRA LIGHT ITALIC

RALEWAY REGULAR
RALEWAY REGULAR ITALIC

RALEWAY BOLD
RALEWAY BOLD ITALIC

RALEWAY EXTRA BOLD
RALEWAY EXTRA BOLD ITALIC

RALEWAY BLACK BOLD
RALEWAY BLACK BOLD ITALIC

Doporučené písmo pro sazbu kratších textů a nadpisů od velikost 14 b

Kestažení zdarma zde: https://fonts.google.com/specimen/Raleway



Klíčový vizuál / fonty / substituční písmo

afg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

CALIBRI REGULAR
CALIBRI REGULAR ITALIC

CALIBRI BOLD
CALIBRI BOLD ITALIC

Společnost COMIMPEX PRINT, s.r.o. se zabývá prodejem technologií a materiálů pro výrobu reklamy se zaměřením na velkoformáto-
vý digitální �sk a poskytováním servisních služeb. Oblast jejího působení je na území České republiky a Slovenska, kde zastupuje 
celosvětově významné výrobce na trhu vizuální komunikace.

Hlavním cílem je poskytování kvalitních a komplexních služeb zákazníkům. Základem pro plnění tohoto cíle je kvalifikovaný tým 
odborníků. Firma je složena z obchodníků a servisních techniků s mnohaletou znalos� trhu, kteří svoji vysokou odbornou a profesio-
nální úroveň získávají také pravidelnou účas� na školeních u dodavatelů technologií, tedy přímo ve výrobních závodech.

Doporučené písmo pro  situace kdy není základní písmo k dispozici (elektronická komunikace, emaily, word, excel atd.)



Velikost: 85×55 mm

Použitá písma: Roboto Bold, Roboto Light, Roboto Medium  

Přední strana

Zadní strana

Tiskoviny / vizitka

Veronika Juránková
Zákaznický servis

Client service
E: obchod@c-print.cz
M: +420 730 588 491

COMIMPEX PRINT s.r.o.
Haškova 153/17
638 00 Brno - Lesná
IČ: 01620428
www.c-print.cz



Tiskoviny / hlavičkový papír A4

COMIMPEX PRINT s.r.o. | Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná | IČ: 01620428 | DIČ: CZ01620428
Komerční banka a.s., č. účtu: 107-8514570277/0100 | ID datové schránky: spmt7bj | www.c-print.cz

80 %Použité písmo: Roboto Regular



Velikost: A4 | Použitá písma: Raleway Light

Tiskoviny / blok A4

P O Z N Á M K O V Ý  B L O K



Speciální aplikace / hlav. papír A4 – šablona MS Word

COMIMPEX PRINT s.r.o. | Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná | IČ: 01620428 | DIČ: CZ01620428
Komerční banka a.s., č. účtu: 107-8514570277/0100 | ID datové schránky: spmt7bj | www.c-print.cz

80 %Použité písmo: Calibri Regular



Velikost: A4 | Použitá písma: Calibri Regular, Calibri Bold 80 %

Speciální aplikace / nabídka – šablona MS Word

Nabídka na dodávku 
velkoformátové UV �skárny
efi  PRO 32r

pro Autoplachty reklama Ryška s.r.o.

vytvořil: Leoš Durajka
datum:  5.3.2019



Velikost: A4 | Použitá písma: Calibri Regular, Calibri Bold 80 %

Speciální aplikace / nabídka – šablona MS Word

1. Charakteris�ka zařízení  
Ilustrační foto:

ZÁKLADNÍ POPIS PRODUKTU

Tiskárna je osazena 8 �skovými hlavami Ricoh G5 s velikos� �skového bodu od 7 pl a Ultra drop 
technologií. Inkousty 3M SuperRange XF nabízí rozsáhlý barevný gamut, kompa�bilitu se širokou 
škálou �skových médií, vysokou odolnost a téměř nulové množství VOC látek. Inkoust 3M má 
ekologické cer�fikace GreenGuard & GreenGuard Gold h�p://greenguard.org/en/manufacturers/-
manufacturer_childrenSchools.aspx 
Ve spojení s LED technologií nabízí uživateli skutečný ekologický provoz a nízké provozní náklady. 
Průmyslová konstrukce �skárny ji předurčuje pro měsíční provoz do 10.000 m2. Bližší technické 
informace na h�ps://www.efi.com/products/inkjet-prin�ng-and-proofing/efi-
-wide-format-printers/efi-pro-32r/overview/?r=n

PRODUKČNÍ RYCHLOSTI

• Nejvyšší kvalita �sku 31 m²/hod
• POP kvalita �sku 47-62 m²/h 
• Produkční �sk 90 m²/h
• Outdoor �sk 207 m²/h

WWW.C-PRINT.CZ 3



Velikost: 1280×960 px | Použitá písma: Calibri Regular, Calibri Bold

Speciální aplikace / prezentace – šablona Power Point

Nadpis prezentace

Harmonogram
9,30-12,30
• Firemní směrnice – přehled, podpis
• GDPR
• Strategie společnos�

12,30 
• Oběd

Odpolední program bude rozdělený na 2 skupiny
• Marke�ng
• Servis



Speciální aplikace / e-mailový podpis

Eva Paseková 
Marke�ng Manager 
---------- 
mobil: +420 731 622 289 
e-mail: eva.pasekova@comimpex.cz

COMIMPEX PRINT s.r.o. 
Haškova 17, 638 00 
Brno www.c-print.cz

Eva Paseková 
Marke�ng Manager 
---------- 
mobil: +420 731 622 289 
e-mail: eva.pasekova@comimpex.cz

COMIMPEX PRINT s.r.o. 
Haškova 17, 638 00 
Brno www.c-print.cz

Upozornění na důvěrnost informací: 
Celá tato zpráva (tj. včetně jejích příloh) je určena výhradně adresátovi, může být důvěrná a její obsah může být chráněný.  Pokud nejste oprávněnými příjemci této zprávy, 
informujte, prosím, neprodleně v takovém případě odesilatele a e-mail poté okamžitě vymažte ze svých počítačů a systému jako takového. Tímto Vám sdělujeme, že 
jakékoli odtajnění, kopírování, distribuce a nakládání s obsahem této zprávy je striktně zakázáno a může být nezákonné. Nejsme odpovědni za správnost, úplnost a včasné 
doručení elektronicky a faxem zasílaných informací. Zprávy nejsou zabezpečené, a tudíž nemůže být garantováno, že informace v nich obsažené nebudou chybně 
zachycené, pozměněné, ztracené nebo zničené, a že nebudou obsahovat viry. Každý, kdo komunikuje s naší společnos� prostřednictvím elektronické pošty a faxu, přijímá 
tato rizika. Veškeré informace obsažné v této zprávě, které se netýkají oficiálního podnikání naší společnos�, nejsou poskytnuté ani schválené naší společnos�. Všechny 
zprávy naší společnos� obdržené i odeslané smí být monitorovány za účelem zajištění požadavků interní firemní poli�ky a ochrany podnikání. 
Děkujeme za pochopení.

Upozornění na důvěrnost informací: 
Celá tato zpráva (tj. včetně jejích příloh) je určena výhradně adresátovi, může být důvěrná a její obsah může být chráněný.  Pokud nejste oprávněnými příjemci této zprávy, 
informujte, prosím, neprodleně v takovém případě odesilatele a e-mail poté okamžitě vymažte ze svých počítačů a systému jako takového. Tímto Vám sdělujeme, že 
jakékoli odtajnění, kopírování, distribuce a nakládání s obsahem této zprávy je striktně zakázáno a může být nezákonné. Nejsme odpovědni za správnost, úplnost a včasné 
doručení elektronicky a faxem zasílaných informací. Zprávy nejsou zabezpečené, a tudíž nemůže být garantováno, že informace v nich obsažené nebudou chybně 
zachycené, pozměněné, ztracené nebo zničené, a že nebudou obsahovat viry. Každý, kdo komunikuje s naší společnos� prostřednictvím elektronické pošty a faxu, přijímá 
tato rizika. Veškeré informace obsažné v této zprávě, které se netýkají oficiálního podnikání naší společnos�, nejsou poskytnuté ani schválené naší společnos�. Všechny 
zprávy naší společnos� obdržené i odeslané smí být monitorovány za účelem zajištění požadavků interní firemní poli�ky a ochrany podnikání. 
Děkujeme za pochopení.

VARIANTA  A

VARIANTA  B

Použitá písma: Calibri Regular, Calibri Bold



Speciální aplikace / e-mailový podpis

Eva Paseková 
Marke�ng Manager

Upozornění na důvěrnost informací: 
Celá tato zpráva (tj. včetně jejích příloh) je určena výhradně adresátovi, může být důvěrná a její obsah může být chráněný.  Pokud nejste oprávněnými příjemci této zprávy, 
informujte, prosím, neprodleně v takovém případě odesilatele a e-mail poté okamžitě vymažte ze svých počítačů a systému jako takového. Tímto Vám sdělujeme, že 
jakékoli odtajnění, kopírování, distribuce a nakládání s obsahem této zprávy je striktně zakázáno a může být nezákonné. Nejsme odpovědni za správnost, úplnost a včasné 
doručení elektronicky a faxem zasílaných informací. Zprávy nejsou zabezpečené, a tudíž nemůže být garantováno, že informace v nich obsažené nebudou chybně 
zachycené, pozměněné, ztracené nebo zničené, a že nebudou obsahovat viry. Každý, kdo komunikuje s naší společnos� prostřednictvím elektronické pošty a faxu, přijímá 
tato rizika. Veškeré informace obsažné v této zprávě, které se netýkají oficiálního podnikání naší společnos�, nejsou poskytnuté ani schválené naší společnos�. Všechny 
zprávy naší společnos� obdržené i odeslané smí být monitorovány za účelem zajištění požadavků interní firemní poli�ky a ochrany podnikání. 
Děkujeme za pochopení.

VARIANTA  C

Použitá písma: Calibri Regular, Calibri Bold


