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ÚVOD

Manuál jednotného vizuálního stylu definuje základní komponenty vizuální

prezentace společnosti jako logo, písmo, barevné schéma, ilustrace, image

fotografie. Spolu s firemní komunikací, firemní kulturou a produktem či

službami je součástí firemní identity.

Dobrý vizuální styl podporuje a doplňuje image značky, zvyšuje obecné

povědomí, demonstruje její stabilitu a jednotu a vyvolává u veřejnosti pocit

důvěryhodnosti.

Jednotný vizuální styl družstva invalidů Myjómi určuje způsob komunikace

družstva s vnější i vnitřní veřejností. Podoba jednotného vizuálního stylu

vychází z vystupování a chování družstva navenek i uvnitř a pomáhá vytvářet

jeho identitu. Její podobu a užití kodifikuje tento manuál.



Manuál jednotného vizuálního stylu MYJÓMI družstva invalidů je souborem

závazných předpisů, doporučení a příkladů jak postupovat při aplikaci prvků

jednotného vizuálního stylu. Manuál obsahuje kromě správných aplikací i

ukázky zakázaných variant značky. Uvedené zakázané varianty

nevyčerpávají všechny možnosti nesprávného použití, ale pouze uvádějí

některé příklady, které odporují pravidlům typografie nebo narušují

estetické vnímání jednotného vizuálního stylu. V tomto smyslu má manuál

charakter závazného předpisu při tvorbě, výrobě a užívání jednotlivých prvků

či aplikací definovaného vizuálního stylu MYJÓMI družstva invalidů.

Manuál je obohacen také o základní komunikační prvky a v tomto směru

supluje částečně i komunikační manuál.

JAK PRACOVAT S MANUÁLEM
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Každý z nás je jedinečný. Máme svoje talenty, silné a slabé stránky. Když

podporujeme rozvoj silných stránek, podporujeme i rozvoj silného a doplňujícího

se týmu. A to vše znamená, že jsme neobyčejní.

Na začátku příběhu MYJÓMI stojí lidé se svými představami a cíli. Původní

ekonomický záměr však časem přerůstá v srdeční záležitost.

MYJÓMI se skládá z příběhů jednotlivců, kteří si skrze práci plní své představy

a sny. Zároveň jsou to oni, kteří inspirují a motivují vedení MYJÓMI, aby své

vize a myšlenky rozvíjelo.

Tento směr podnikání umožňuje nahlížet do života lidí s hendikepem. Poznat

ho a učit se přizpůsobit práci a přístup konkrétním lidem. Podporou jejich vůle

překonávat překážky vzniká firemní kultura založená na vzájemné důvěře.
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PŘÍBĚH MYJÓMI



31. 3. 2014 – založení firmy

1. 7. 2014 – otevření provozu ruční myčky vozidel

nástup prvních 6 zaměstnanců

otevření kompletační dílny Brno

spolupráce s CSS Kociánka2015 otevření kompletační dílny Kociánka

otevření kompletační dílny pro HAKR car accessories

spolupráce s Domovem na rozcestí Svitavy

členství v AZZP ČR (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR)

členství v SČMVD (Svaz českých a moravských výrobních družstev)

členství v Podnikatelském klubu Smart Network

otevření kompletační dílny Svitavy

otevření šicích dílen Brno a Břeclav

spolupráce s Taxis sociální rehabilitace

13
zaměstnanců

2016

2014

ČASOVÉ MILNÍKY
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spolupráce s AGAPO, o.p.s.

spolupráce se Zámkem Břežany, Srdcem v domě Klentnice,
Domovem u lesa Tavíkovice a Zámečkem Střelice

členství v Hospodářské komoře

přesun sídla na adresu Špitálka 91/23

otevření šicí dílny Třebíč

2017

55
zaměstnanců

126
zaměstnanců

160
zaměstnanců



spolupráce s Domovem u studánky, Sociálními službami Šebetov a Reveniem, z. s.

otevření šicí dílny Choceň

otevření kompletační dílny Miroslav

otevření kompletační dílny Cejl

otevření kompletační dílny Třebíč

otevření pletací dílny Brno

otevření kompletační dílny v Pohořelicích

zápis do aktualizovaného Adresáře sociálních podniků ČR

první výdání firemního zpravodaje Život v MYJÓMI

otevření kompletační a šicí dílny Rumburk

spuštění e-shopu Betelné šátky

spuštění projektu PONOŽKÁRNA.eu

členství v Asociaci společenské odpovědnosti

přesun pobočky Miroslav na jinou adresu v rámci města

MYJÓMI má definované své PROČ a vznikla nová obchodní brožura

darování ponožek II. jakosti: Podané ruce, RENADI,

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením,

dětský tábor TAPO Krkatá baba

500
zaměstnanců
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339
zaměstnanců

2018

416
zaměstnanců

2019

450
zaměstnanců

2020

2021



IDENTITA ZNAČKY

Identitou se rozumí soubor značkových asociací, které mají projektivní charakter.

Tento základní nástroj řízení značky používá všechny prostředky, kterými vytváří

vnímání značky mezi partnery, zákazníky, zaměstnanci a veřejností.

IDENTITU ZNAČKY DEFINUJÍ:

CLAIM

FIREMNÍ PROČ

LOGOTYP

BARVY

GRAFICKÉ PRVKY

INFOGRAFIKA
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FIREMNÍ CLAIM

Hlavním komunikačním prvkem, který zastřešuje identitu značky, je claim

(samozřejmě mimo logotyp). Claim je slogan, motto či heslo, které se pojí

s firmou a obecně řečeno tvoří celou její image.
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K MYJÓMI se váže claim JSME NEOBYČEJNÍ. Ten vyzdvihuje každého

jednotlivce, který je součástí týmu, protože každý je důležitý a nedokonalost

není bariérou. Vystihuje celkovou filozofii firmy, která pomáhá překonávat

překážky v každodenním životě.

Toto heslo mluví o všech, kdo pracují v MYJÓMI, a připomíná, že méně

znamená víc, když jsme tým.S důvěrou, že každý jednotlivec má svou silnou

stránku, se mění sny ve skutečnost.MYJÓMI je příležitost a možnost.



FIREMNÍ PROČ

09

Základní otázka, kterou by si měl každý položit, než začne cokoliv řešit, je

PROČ to chci udělat. Tedy předtím, než začneme přemýšlet o tom, CO a

JAK realizovat, měli bychom mít jasno, proč. Je to stejně důležité pro

jednotlivce i firmy. Za proč se nepovažují peníze či zisk, to jsou výsledky.

Proč chceme něco udělat, je zdánlivě jednoduchá otázka. Známe-li

odpověď, očekávejme pozitivní změnu.

V dubnu 2021 se sešel top management MYJÓMI s interními a externími

zástupci marketingu při hledání firemního PROČ. V osobních příbězích se

každý snažil přesně definovat své důvody práce v MYJÓMI – své vlastní

PROČ. Mnoho důvodů se obsahově protnulo a vytvořilo základ pro

nalezení PROČ společnosti MYJÓMI.

To zní:

„Nabízíme lidem nový začátek, abychom ukázali, že společně umíme

tvořit kvalitu.“



PROČ MYJÓMI VERZÁLKAMI?

K vysvětlení potřebujeme dva pohledy:

1) V psaném textu je občas nutné zvýraznit důležité věci. Název společnosti

bereme jako pojem, který v textu chceme zvýraznit. Používáme k tomu

verzálky, někdy i v tučném řezu. Slovo MYJÓMI je krátké - tedy verzálky je

možno užít (v dlouhém textu znesnadňují čtení).Tady právě naopak verzálky

v textu požadovaně zvýrazňují daný název společnosti.
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2) V neposlední řadě se při použití verzálek jedná o skutečnost, že takto

je společnost zapsána v obchodním rejstříku. Používání verzálek MYJÓMI

v textu tak odpovídá oficiálnímu názvu společnosti.



LOGOTYP

Název MYJÓMI odkazuje na brněnský hantec MYJÓ MI KÁRU

a na první projekt (ruční mytí aut) se zdravotně postiženými

a hendikepovanými.

Symbol květinky s různobarevnými okvětními lísky vyjadřuje růst, přátelství,

možnosti spolupráce a využití svého potenciálu a schopností. Květinka

zároveň ukazuje rozmanitost služeb, které MYJÓMI nabízí.
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LOGOTYP VARIACE A KOMBINACE
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OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti

logotypu, do které nesmí zasahovat text, fotografie ani jiné grafické

prvky. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje

listu, tabule či jiné plochy, na kterou je logotyp aplikován. Tato zóna

zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu. Ochranná zóna je

definována poměrově pomocí jednotky Y, jejíž velikost odpovídá šířce

znaku Y a je ve všech variantách logotypu stejná.
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VÝZNAM BAREV

RŮŽOVÁ - SLUŽBY

FIALOVÁ - PONOŽKY

MODRÁ - MYČKA

ZELENÁ - BETELNÉ ŠÁTKY ATEXTIL

ŽLUTÁ - DŘEVITÁ VLNA

ŠEDÁ - STANOVENÁ BARVA PROTEXT
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Pro zvýraznění neobyčejnosti a rozmanitosti používáme v grafickém

znázornění barevné obdélníčky vždy ve stejné barevné posloupnosti:

Obdélníčky používáme vždy v pravém, případně v levém horním

rohu jak u tištěného, tak u elektronického vyjadřování.

Mezi příklady užití patří:

růžová

fialová

modrá

zelená

žlutá

zpravodaj (Život v MYJÓMI)

letáčky

brožurky

cedule

billboardy

kalendáře

BAREVNÁ POSLOUPNOST
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FIREMNÍ BARVY

RŮŽOVÁ

CMYK

RGB

PANTONE

8/79/36/1

220/82/141

198C

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

MODRÁ

CMYK
RGB

PANTONE

73/8/15/0

14/173/207

312C

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

ŽLUTÁ

CMYK

RGB

PANTONE

4/21/86/0

247/201/49

123C

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

FIALOVÁ

CMYK

RGB

PANTONE

63/89/4/0

124/56/137

2612C

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

ŠEDÁ

CMYK

RGB

PANTONE

0/0/0/70

109/109/108

4292C

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

ZELENÁ

CMYK

RGB
PANTONE

51/2/90/0

143/191/63

4212C

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
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ZÁKLADNÍ FONT
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Základním písmem je font Helvetica Neue (primárně v řezu „regular“).

Písmo se vyznačuje tvarově dokonalou kresbou, snadnou čitelností,

identifikovatelností a lehkostí. V případě potřeby zdůraznění se používá font

Helvetica Neue v řezu „medium“ nebo „bold“.

HELVETICA NEUE



ZÁSTUPNÝ FONT
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Je určený pro práci s elektronickými dokumenty a dokumenty tištěné z

prostředí Microsoft Windows v případech, kdy není možné použít základní

písmo.

Zástupnými fonty jsou v nabízené škále řezů tyto:

Arial

Myriad Pro

Prompt

PROMPT

AaBbCcDd012



Náhradní plnění

Nero drink

Isoline

Kávový servis

Polygrafická výroba

Dřevitá vlna

Betelné šátky

Šicí dílny

Ponožky

Ruční mytí vozidel

Tepelné smršťování
a blistrování

Dárkové balíčky

Čokoládová psaníčka

Montáže, demontáže,
kompletace

GRAFICKÉ PRVKY
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Tyto grafické prvky jsou používané při sazbě Zpravodaje Život v MYJÓMI

a dalších tiskovin. Barvy prvků jsou volitelné pro daný účel.



LOGOTYP PONOŽKÁRNA
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Logo ponožkárna a kompletní brand vychází z trojúhelníků, díky kterým

jsme schopni vytvářet velice zajímavé backgroundy a piktogramy. Sestava

těchto geometrických tvarů by měla evokovat rozmanité vzory a úplet

ponožek.

V rámci brandu celé skupiny je Ponožkárna definována fialovou barvou.



Logo Betelné šátky v sobě obsahuje barevnou škálu v obdélnících nad

textovou částí loga a evokuje sounáležitost s MYJÓMI.

Grafický prvek na pravé straně loga znázorňuje tkaninu či ruční práci

s materiálem. Barevná kombinace šedé v textu a zelené v grafickém prvku

je estetická a navozuje jemnou atmosféru Betelných šátků. Zelená barva

odpovídá barvě ve škále v obdélnících.

LOGOTYP BETELNÉ ŠÁTKY
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APLIKACE
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TYP VIZITKY OBOUSTRANNÁ

ROZMĚRVIZITKY 90 X 55 MM.

DRUHOUSTRANUVIZITKY LZE VYUŽÍT

NAPŘ. PROWEBYDRUŽSTVA.

ČERNÁPŘÍMÁBARVAURČUJE

PARCIÁLNÍ LAK

JUDr. Zdeněk Putna

www.myjomi.cz

právní a finanční pomoc

+ 420 739 352 603

pravnik@myjomi.cz
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Petr Horký

www.myjomi.cz

předseda představenstva

+420 605 259 567

phorky@myjomi.cz

PŘEDNÍ STRANA VIZITEK



www.myjomi.cz

www.myjomikaru.cz

www.betelnesatky.cz

www.ponozkarna.eu

ZADNÍ STRANA VIZITEK
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ČERNÁPŘÍMÁBARVAURČUJEPARCIÁLNÍ LAKSTANDARDNÍ VERZE

VERZEPROOBCHODNÍ ZÁSTUPCE



HLAVIČKOVÝ PAPÍR
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26

OBÁLKA



TRIČKO 1
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TRIČKO 2
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POLOKOŠILE
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30

ČEPICE



31

PROPISKA



32

HRNEK



33

STOLNÍ KALENDÁŘ



34

POZNÁMKOVÝ BLOK
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SAMOLEPICÍ BLOČKY
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POZADÍ PRO VIDEOHOVOR
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PATA E-MAILU



38

ORIENTAČNÍ CEDULE



39

POLEPY NA AUTA



ŠEDÁ

CMYK

RGB

PANTONE

0/0/0/70

109/109/108

4292C

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

1. Nemít skryté vrstvy v tiskovém PDF.

2. Spadávka pro ořezovky minimálně a ideálně 3 mm

3. Fotky v 300 DPI minimálně a víc nejlépe

4. Vykřivkovaný text

5. Vše ve CMYKu jak křivky tak i bitmapy o to se může postarat export

6. Barva šedého textu nastavena ve CMYKu viz. uprostřed dole co je červeně

7. Verze PDF pro tisk 1.4 nebo 1.5

8. ICC profil FOGRA 39 nejlépe

9. Věci u stran ať jdou za spadávku a ořezové značky, kvůli ořezu

10. Ořezové značky

PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT
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MANUÁL
JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU
ZÁKLADNÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE

Tým KAPSI se podílel na
nastavenní logomanuálu.


