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OBCHODNÍ OZNAČENÍ
Logo Ticketmaster je registrovanou ochrannou známkou a je zakázáno jej
jakýmkoli způsobem přetvářet nebo upravovat. Standardní logo je možné
používat pouze v odstínech White (bílá), Pantone Blue 2925C (modrá) nebo
Pantone Black 7C (černá).
Standardní logo je povoleno používat pouze v následujících formátech:

Základní obchodní označení se používá v odstínu
Ticketmaster Charcoal - Pantone Black 7 C (černá).

Základní obchodní označení se používá v odstínu
Ticketmaster Blue - Pantone Blue 2925C (modrá)
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Obchodní označení se může používat v reverzním provedení na
pozadí v odstínu Ticketmaster Blue (modrá).

Obchodní označení se může používat v reverzním provedení na
pozadí v odstínu Ticketmaster Charcoal (černá) nebo na pozadí
tvořeném schválenou fotografií.
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OBCHODNÍ OZNAČENÍ
OCHRANNÁ ZÓNA

Obchodní označení musí být odděleno od ostatního textu a grafiky tzv. ochrannou
zónou loga. Ochranná zóna je definována jako povolený odstup mezi obchodním
označením Ticketmaster a dalšími okolními prvky (fotografiemi, textem atd.), včetně
hran dokumentu. Zóna by měla být raději větší než menší, přičemž minimální
ochrannou zónou kolem obchodního označení Ticketmaster je vzdálenost
odpovídající výšce písmene „t“ v označení.

Uvádíme zde minimální přípustné velikosti ve smyslu optimální čitelnosti na
všech materiálech.

Obr. A Minimální požadavky na velikost pro účely tisku
Uváděné velikosti jsou ABSOLUTNÍM MINIMEM pro všechny tištěné materiály.

Obr. B Minimální požadavky na velikost pro účely elektronického publikování
Uváděné velikosti jsou ABSOLUTNÍM MINIMEM pro všechny formy elektronického
publikování (např. e-mail, Internet, webové stránky, PowerPoint atd.) a
fotografické aplikace (např. podsvícená image reklama).
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A

Minimální výška
pro tisk je 3 mm

B

Minimální výška pro el.
publikování je 9 pixelů
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OBCHODNÍ OZNAČENÍ
U obchodního označení Ticketmaster je nezbytné bez ohledu na formu
komunikace zajistit celistvost. Obchodní označení Ticketmaster se nesmí
upravovat v rozporu s oficiálními standardy. Neměňte prosím typ písma, proklad,
poměry stran ani barevné provedení obchodního označení nebo kterékoli z jeho
částí.
Slovo Ticketmaster by nikdy nemělo být zkracováno do žádné podoby, jako
např. „tm“.

Neupravujte logo jeho natahováním
zešikmováním.

Neměňte barevný odstín loga za použití
jiného odstínu než schváleného, vč. černé
(požadujete-li černé provedení, vždy se musí
jednat o Pantone Black 7 C).

Logo nikdy neotáčejte.

V logu nepoužívejte gradovaný odstín.

Nezkracujte logo nad rámec schválených
způsobů použití - tj. mobilní aplikace a
miniatury na sociálních sítích.

Nepřetvářejte logo za použití jiných řezů
písma. Používejte výhradně schválený
soubor loga.

Nepoužívejte logo s odlišnou úpravou slov
„ticket“ a „master“. Používejte pouze
jeden barevný odstín.

Logo neobtahujte.
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BAREVNÉ ODSTÍNY ZNAČKY
ZÁKLADNÍ BARVY
Ticketmaster Blue (Pantone 2925 C, modrá) je primárním barevným odstínem
značky, který by se měl používat jako převládající primární barva v rámci veškeré
komunikace.
Ticketmaster Charcoal (Pantone Black 7 C, černá) je převládající sekundární
barva.
Ticketmaster Pink (Pantone 226 C, růžová) je hlavní barevný odstín pro
zdůraznění.
K lepšímu pospojování komunikace založené na fotografiích lze využívat i další
barevné odstíny v roli akcentů.

PRIMÁRNÍ

Pantone 2925 C
Ticketmaster Blue (modrá)

HEX: #009cde
R00 G156 B222
C85 M24 Y00 K00

SEKUNDÁRNÍ

Pantone Black 7 C
Ticketmaster Charcoal (černá)

HEX: #414141
R65 G65 B65
C0 M0 Y0 K87

Jako akcent je povoleno používat nejvýše jeden barevný odstín, který by nikdy
neměl převládat nad primárním nebo sekundárním barevným odstínem.

Bílá

HEX: #ffffff
R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0

AKCENT

Pantone 226 C
Ticketmaster Pink (růžová)

Pantone 7544
C
Barevné kolečko znázorňuje vyvážení
barevné palety.
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Pantone 5445
C

HEX: #d0006f
R208 G00 B111
C0 M100 Y0 K0
HEX: #768692
R118 G134 B146
C10 M0 Y0 K40
HEX: #b7c9d3
R183 G201 B211
C8 M0 Y0 K14
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BAREVNÉ ODSTÍNY ZNAČKY
SPRÁVNĚ

Používejte bílou a černou Ticketmaster
Charcoal na modrém pozadí
Ticketmaster Blue

Používejte modrou Ticketmaster
Blue na bílém pozadí

Používejte černou Ticketmaster
Charcoal na bílém pozadí

Používejte růžovou Ticketmaster
Pink na bílém pozadí

CHYBNĚ

Nepoužívejte růžovou
Ticketmaster Pink na modrém
pozadí Ticketmaster Blue
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Nepoužívejte modrou
Ticketmaster Blue na růžovém
pozadí Ticketmaster Pink

Nepoužívejte modrou Ticketmaster
Blue na černém pozadí
Ticketmaster Charcoal

Nepoužívejte růžovou Ticketmaster
Pink na černém pozadí
Ticketmaster Charcoal
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KONTAKTNÍ
ÚDAJE
Tento grafický manuál je určen pro klienty Ticketmaster a
dohodnuté agentury na mezinárodních trzích.

Další informace vám poskytne naše marketingové oddělení: marketing@ticketmaster.cz

