
Príloha B – Súbor nástrojov

Spoločné logo EÚ
pre online lekárne/maloobchodných predajcov





Špecifikácie

(Text)
Logo sa skladá z troch prvkov:

1 Piktogram (biely kríž so štyrmi zelenými riadkami)

2 Štátna vlajka 

3 Textová časť
Tieto objekty by sa mali vždy používať spoločne ako jeden celok a nesmú sa používať
oddelene.

1

2

3

Prvky loga



Vyhotovenie a chránená časť

(Text)
1.5 x

9 x

0.5 x

0.5 x

x

(Text)
1.5 x

9 x

0.5 x

0.5 x

x

Prvky loga (piktogram, štátna vlajka, textová časť) sú spojené v „chránenej časti“. 

S cieľom zabezpečiť optimálne podmienky pre viditeľnosť loga musí byť okolo loga exkluzívna zóna,
v ktorej sa nesmú nachádzať žiadne iné logá, text a pod. Určená je aj minimálna vzdialenosť, v akej
môže byť logo umiestnené od okraja papiera/obrazovky/iného média.

12 x

x

x

CHRÁNENÁ ČASŤ (10 x)

CHRÁNENÁ ČASŤ EXKLUZÍVNA ZÓNA



Minimálna veľkosť

Pre webovú stránku odporúčame vybrať z
dvoch formátov:
336 x 280 pixelov („veľký obdĺžnik“)
300 x 250 pixelov („stredný obdĺžnik“).
Hodnota základu sa uvádza v názve súboru.

Min. veľkosť: 36 mm

Min. veľkosť chránenej časti: 40 mm Min. veľkosť chránenej časti: 110 pixelov

Min. veľkosť: 90 pixelov

TLAČ WEB

x

Minimálna veľkosť



Farebná škála

C M Y K Pantone R G B Web

Zelená1 79 0 89 22 7731 0 153 51 009933

Zelená2 54 0 100 0 376 153 204 51 99CC33

Zelená3 75 0 71 0 7480 51 204 102 33CC66

Sivá1 13 11 8 26 421 204 204 204 CCCCCC



DinPro je typ písma Sans Serif, ktoré ponúka širokú škálu štýlov a spĺňa všetky špecifické potreby
obálky a rozloženia strany. DinPro je otvorený typ písma, čo znamená, že je kompatibilný s
viacerými platformami (rovnaké súbory písma pre Macintosh aj PC).

Text v logu je načrtnutý: písmo sa nedodáva.

Text: typ písma 



Verzia A (bez orámovania): farebné pozadie

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO (UK), (Verzia A: „A“ v názve súboru)

Verzia loga „A“ sa má použiť na svetlofarebnom pozadí, prevyšujúcom 20 % čiernej.



TLAČ (EPS, JPEG) WEB (PNG)

> 20 % čiernej



Verzia B (s orámovaním): biele pozadie

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO (UK), (Verzia B: „B“ v názve súboru)

Verzia loga „B“ sa má použiť na bielom alebo veľmi svetlom pozadí, neprevyšujúcom 20 % čiernej.
Zelený rám ohraničuje „chránenú časť“.



TLAČ (EPS, JPEG) WEB (PNG)

< 20 % čiernej



RAKÚSKO (AT-de)

CYPRUS (CY)ČESKÁ REPUBLIKA (CS)

BELGICKO – nemecká verzia (BE-de) BELGICKO – francúzska verzia  (BE-fr) BELGICKO – holandská verzia (BE-nl)

BULHARSKO (BG)

Jazykové verzie

V NÁZVE SÚBORU:  Kód krajiny ISO +
(ak vo viacerých jazykoch) kód jazyka ISO

NAPRÍKLAD:

JAZYKOVÉ VERZIE PRE MALTU
ANGLIČTINA: (...)_MT-en_(...)
MALTČINA:  (...)_MT-mt_(...)



FÍNSKO – fínska verzia  (FI-fi) FÍNSKO – švédska verzia (FI-sv)

DÁNSKO (DA) NEMECKO  (DE) GRÉCKO  (EL)

ŠPANIELSKO  (ES) ESTÓNSKO  (ET)



FRANCÚZSKO  (FR) CHORVÁTSKO  (HR) MAĎARSKO  (HU)

LOTYŠSKO  (LV)

ÍRSKO  (IE) TALIANSKO  (IT) LITVA  (LT)

LUXEMBURSKO – nemecká v. (LU-de) LUXEMBURSKO – francúzska v. (LU-fr) 



HOLANDSKO  (NL)

POĽSKO  (PL) PORTUGALSKO  (PT)

SLOVENSKO  (SK)

RUMUNSKO  (RO)

SLOVINSKO  (SL) ŠVÉDSKO  (SV)

MALTA – anglická verzia (MT-en) MALTA – maltská verzia  (MT-mt) 



Rešpektujte celistvosť loga!

Logo treba vnímať ako nemenný symbol. Do priestoru loga sa nesmie dopĺňať text, symboly, logá
ani iné prvky. Dodržiavajte tieto usmernenia:

www.internet.com

• do loga nedopĺňajte žiadne prvky

• nemeňte tvar loga;

• nemeňte vizuálne prvky loga;



• do loga nedopĺňajte symboly ani ho
nekombinujte s iným logom.

• do exkluzívnej zóny
nedopĺňajte žiadne prvky.

• nepoužívajte žiadne vizuálne efekty;

• •logo nedeformujte;

ÁÁNO

NIE



bg Щракнететук, задапроверите законналие дейносттана тозиуебсайт
cs Klikněte, chcete-li ověřit, zda jsou tyto internetové stránky provozovány legálně. 
da Klik her for at se, om dette websted drives på lovlig vis.
de Zur Überprüfung der Legalität dieser Website hier klicken.
el Κάντε κλικ στον λογότυπο για να ελέγξετε αν ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί νόμιμα. 
es Haga clic aquí para verificar si este sitio web es legal. 
en Click to verify if this website is operating legally. 
et Klõpsake siia, et kontrollida, kas käesolev veebisait töötab seaduslikult. 
fr Cliquer pour vérifier la légalité de ce site.
fi Klikkaa varmistaaksesi toimiiko verkkoapteekki laillisesti.
hr Kliknite ovdje i provjerite je li ova internetska stranica zakonita.
hu Kattintson ide, és ellenőrizze, hogy a gyógyszertár legálisan működik-e! 
it Clicca qui per verificare se questo sito web è legale. 
lt Spustelkite ir sužinosite, ar ši svetainė veikia teisėtai. 
lv Spiediet šeit, lai pārbaudītu, vai šī tīmekļa vietne darbojas likumīgi.
mt Ikklikkja biex tivverifika li dan is-sit qed jopera legalment. 
nl Klik om te controleren of deze website legaal handelt. 
pl Kliknij, żeby sprawdzić, czy ta strona internetowa działa zgodnie z prawem.
pt Clique para verificar se este sítio web está a funcionar de forma legal.
ro Faceți click aici pentru a verifica dacă acest site funcționează în condiții legale
sk Kliknutím overte legálnosť týchto webových stránok.
sl Kliknite, da preverite, ali to spletišče deluje zakonito.
sv Klicka här för att kontrollera om webbplatsen är laglig. 

(Kód jazyka ISO)

Text: jazykové verzie 



Dostupné súbory

** = jazyková verzia

EPS (PRINT cmyk)
1 HighRes-PRINT > EPS > **
VERZIA A: LogoSancoInternet_**_A-CMYK.eps
VERZIA B: LogoSancoInternet_**_B-CMYK.eps

JPEG (PRINT cmyk)
1 HighRes-PRINT > JPEG > **
VERZIA A: LogoSancoInternet_**_A-CMYK.jpg
VERZIA B: LogoSancoInternet_**_B-CMYK.jpg

PNG (WEB rgb)
1 LowRes-WEB > PNG > **
Dva formáty: 336 x 280 pixelov („336“ v názve) + 300 x 250 pixelov („300“ v názve)

VERZIA A 
Formát 336 x 280 pixelov: LogoSancoInternet_**_A-336.png
Formát 300 x 250 pixelov: LogoSancoInternet_**_A-300.png 

VERZIA B 
Formát 336 x 280 pixelov: LogoSancoInternet_**_B-336.png
Formát 300 x 250 pixelov: LogoSancoInternet_**_B-300.png 

x

Dostupné súbory






