sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

dizajnmanuál

01.

logotyp
Symbol
Symbol používáme v prípade malých
formátov, kde nie je priestor pre textovú časť logotypu. Farebnosť vychádza
z farieb listov, kmeňov a semienok stromov. Hnedé kruhy symbolizujú kmene.
Zelené elementy symbolizujú listy
a koruny stromov a semienka.
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01.

logotyp
Logotyp Sadíme budúcnosť
Logotyp tvorí symbol a nápis
sadíme budúcnosť.

sadíme
budúcnosť

3

Folders / Logotyp

01.

logotyp
Ochranná zóna
logotypu
Minimálna ochranná zóna
je odvodená od kruhového
elementu logotypu x. Ochranná zóna
je definovaná násobkom elementu x.

4x

sadíme
budúcnosť

4x

4x

x
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4x

01.

logotyp
Minimálna veľkosť
logotypu
Minimálna veľkosť logotypu
pri tlači je výška 8 mm. Pre
tlač menších rozmerov sa
používa variant MINI.
8 mm

Minimálna veľkosť logotypu
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01.

logotyp
Logotyp MINI

6 mm

Minimálna veľkosť logotypu
MINI pri tlači je daná výškou
6mm. Variant MINI sa používa
do veľkosti 8 mm na výšku.
Logotyp MINI sa nesmie používať mimo daných rozmerov
6mm až 8mm na výšku.
V týchto verziách je upravená
typografia pre optimálnu čitateľnosť logotypu.

Minimálna veľkosť logotypu MINI

8 mm

Maximálna veľkosť logotypu MINI
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Folders / Logotyp_MINI

01.

logotyp
Farebné verzie
logotypu
Príklady farebných
a jednofarebných verzií
logotypu.
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Základná farebnosť hnedá

Farebnosť na korporátnej žltej

Farebnosť na korporátnej zelenej

Základná farebnosť čierna

Logotyp v bielej verzii

Logotyp v čiernej verzii

Farebnosť na tmavom pozadí

01.

logotyp
Príklady nedovoleného
používania logotypu
Nie je povolené meniť
určené farebnosti,
zvačšovať alebo zmenšovať
grafický element. Natáčať
alebo deformovať element
a nápisy.
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01.

logotyp
Logotyp Sadíme budúcnosť
a tagline
hlavou.srdcom.rukami
Tagline vyjadruje tri prístupy
k výsadbe stromov.
Sadíme hlavou, teda s uvážením.
Sadíme správne stromy na
správnych miestach. Preferujeme
domáce druhy drevín a miesta,
kde má každý strom čo najvyššie
šance na prežitie.
Sadíme srdcom, teda s vášňou
a nadšením. Výsadbu organizujú
miestni dobrovoľníci, strom je
symbol spojenia medzi nami
a prírodou.

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

Sadíme rukami, teda zverujeme budúcnosť krajiny do rúk
šikovných Slovákov a Sloveniek.
Tí stromy nie len sadia, ale sa
o ne aj následne starajú.

9

www.sadimebuducnost.sk

Folders / Logotyp_Claim

01.

logotyp
Ochranná zóna
Logotypu s taglinom
Minimálna ochranná zóna
je odvodená od kruhového
elementu logotypu x.
Ochranná zóna je definovaná
násobkom elementu x.

4x

sadíme
budúcnosť

4x

hlavou

srdcom

4x

x

10

www.sadimebuducnost.sk

rukami

4x

01.

logotyp
Minimálna veľkosť
logotypu s taglinom
Minimálna povolená veľkosť
logotypu s taglinom pri tlači
je výška 13 mm.
13 mm

Minimálna veľkosť logotypu
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01.

logotyp
Farebné verzie
logotypu s taglinom
Príklady farebných
a jednofarebných verzií
logotypu.
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Základná farebnosť hnedá

Farebnosť na korporátnej žltej

Farebnosť na korporátnej zelenej

Základná farebnosť čierna

Logotyp v bielej verzii

Logotyp v čiernej verzii

Farebnosť na tmavom pozadí

01.

logotyp
Príklady nedovoleného
používania logotypu
s taglinom
Nie je povolené meniť
určené farebnosti,
zvačšovať alebo zmenšovať
grafický element. Natáčať
alebo deformovať element
a nápisy.
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02.

farebnosť
Definícia farieb
Základné farebné prevedenie logotypu
napomáha odlišnosti, zapamätateľnosti a hravosti. Uľahčuje identifikáciu
a dodáva logotypu osobitý, moderný
charakter, zároveň však odkazuje na
spojenie s odolným mestom a zdravou
krajinou. V layote sú zastúpené 3
hlavné farby: žltá, zelená a hnedá.

100 %

CMYK 0 I 0 I 0 I 100

CMYK 0 I 0 I 0 I 0

RGB 0 I 0 I 0

RGB 255 I 255 I 255

HEX #000000

HEX #FFFFFF

PANTONE černá

PANTONE bílá

CMYK 50 I 0 I 96 I 0

CMYK 0 I 4 I 95 I 0

RGB 120 I 191 I 58

RGB 255 I 217 I 74

HEX #78BF3A

HEX #FFD94A

PANTONE 3561 U

PANTONE 114 U

80 %

60 %

40 %

20 %

CMYK 23 I 56 I 88 I 48
RGB 137 I 69 I 35
HEX #894523
PANTONE 2320 U

100 %
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80 %

60 %

40 %

20 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

03.

typografia
Základné písmo
Základné písmo je font
Montserrat. Základné písmo používame v sloganoch
aj v súvislom texte.

Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<+÷×=>®©:;,.*
Montserrat Thin
Montserrat Extra Light
Montserrat Light
Montserrat Regular
Montserrat Medium
Montserrat Semi Bold
Montserrat Bold
Montserrat Extra Bold
Montserrat Black
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03.

typografia
Doplnkové písmo
Doplnkovým písmom
jednotného vizuálneho
štýlu bol zvolený bezpätkový font Open Sans, ktorý
používame v bežnom administratívnom texte. Pre
bežný text doporučujeme
rez regular, pre zvýraznenie bold.

Open Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<+÷×=>®©:;,.*
Open Sans Light
Open Sans Regular
Open Sans Medium
Open Sans Semibold
Open Sans Bold
Open Sans Extrabold
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04.

#sadimebuducnost

Hashtag
#sadimebuducnost

#sadimebuducnost

hastag

Príklady používania
hastagu #sadimebuducnost

Na Slovensku

#sadimebuducnost

V Bratislave

#sadimebuducnost

S Prezidentkou

#sadimebuducnost

S nadáciou Ekopolis

17
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rečo
s
dúc adíme
nosť
?

sadíme
budúcnosť

05.

hlavou

vizuálny štýl

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui ofﬁcia
deserunt mollit anim id est
laborum.

sa d
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bud e
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Brožúra formát
210x100 mm
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Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

Prečo sadíme
budúcnosť?
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srdcom

Inšpirujte sa!
www.sazimebudoucnost.sk

Zdielajte na
sociálnych sieťach

Inšp

#sadimebuducnost

iru

jte s
www
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meb
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Zdie
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REGISTRUJTE
SVOJE VÝSADBY

www.sadimebuducnost.sk

.sk

#sadimebuducnost

#sadimebuducnost

S Nadáciou Ekopolis

ch

ime
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#sadi
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Čo môžete sadiť

www ÝSADBY
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Čo ponúkame Vám

e
sadím
Prečo osť?
n
c
ú
d
u
b

ost.s

k

cno

st
Aleje

Vetrolamy

Solitéry

Zelené oázy

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonum Duis
aute irure dolor in
reprehenderit in
voluptate

Duis aute irure dolor
in reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

Duis aute irure dolor
in reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonum Duis
aute irure dolor in
reprehenderit in
voluptate

S zet můžete tak . SADY. nebo . REM ZKY.
Inspirujte se www.sazimebudoucnost/co-sazime

Kde sadiť budúcnosť
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt
mollit anim id est laborum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure t amet,
si
lor esse
d
dolor in reprehenderit in voluptate
sum dovelitci
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m ip
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eure
fugiat
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Čo môžete ponúknuť
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt
mollit anim id est laborum.
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Inšpiru

jte sa!
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Zdiela ch sieťach
sociálny
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ebuduc
#sadim

#sadim
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S Nadác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Folders / Brozura 210x100

REGISTR
V
SVOJE

www.s

#sad

05.

vizuálny štýl
Billboard
Ukážka použita vizuálnej
identity.

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

#sadimebuducnost

S prezidentkou
Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné
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05.

vizuálny štýl
Ilustrované ikony
Ukážka grafickej podoby
piktogramov jednotlivých
typov výsadieb.
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Aleje

Sady

Zelené oázy

Solitéry

Vetrolamy

Živé ploty

Folders / Brozura 210x100

05.

vizuálny štýl
Ilustrované ikony

Poľnohospodári

Školy

Firmy

Poskytni
pozemok

Staraj
sa

Registruj
výsadbu

Mestá
a obce

Podpor
nás

Zorganizuj
výsadbu

Spolky
a občania

Verejné
inštitúcie

Ukážka grafickej podoby
piktogramov.
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Folders / Ikony

06.

Tlačové materály
Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

Vizitky
Všeobecná vizitka

#sadimebuducnost

sadíme
budúcnosť
#sadimebuducnost
Naíšte nám!
info@sadimebuducnost.sk

Registrujte svoje výsadby!
www.sadimebuducnost.sk

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné
#sadimebuducnost
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Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné
sadíme
budúcnosť

Folders / Vizitky

06.

Tlačové materály
Obálka DL
Všeobecná obálka
formátu DL

sadíme
budúcnosť
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
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Folders / Obalky / obalka DL

06.

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

Tlačové materály
Hlavičkový papier
Hlavičkový papier
všeobecný a hlavičkový
papier s logami pratnerov.
Ukážka použitia parciálneho laku na zadnej strane
papiera.

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

Nature is also
infrastructure isn't new.
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

The idea that nature is also infrastructure isn't new. But it's now more
widely understood to be true. Nature can be harnessed to provide critical
services for communities, protecting them against flooding or excessive
heat, or helping to improve air and water quality, which underpin human
and environmental health. When nature is harnessed by people and used
as an infrastructural system it's called "green infrastructure."
Green infrastructure occurs at all scales. While it's often closely associated
with green stormwater management systems, which are smart and cost-effective, it's really bigger than that.
Green infrastructure can be a centerpiece of smart regional and metropolitan planning, ensuring communities have a livable environ.

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
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Generálny partner:

ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

Folders / Hlavickovy papier

06.

Tlačové materály
Pozvánka
Tlačená pozvánka.
Formát 210x100mm.

sadíme
budúcnosť

Pozvánka
Lorem ipsum
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute.
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Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné.

Folders / Pozvanka / Pozvanka_210x100

06.

Tlačové materály
sadíme
budúcnosť

Štítok s označením
stromu
Štítok na označovanie
stromov pri výsadbách

sadíme
budúcnosť

23
#sadimebuducnost
V parku SNP

Javor
Horský
#sadimebuducnost
V Bratislave - parku SNP

www.sadimebuducnost.sk

www.sadimebuducnost.sk
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Folders / Stitok

06.

Tlačové materály
Roll up
Formát banneru
600 × 1600 mm.

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

#sadimebuducnost
Na Slovensku
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Folders / Roll up

07.

Online propagácia

sadíme
budúcnosť

sadíme
budúcnosť
hlavou

sadíme
budúcnosť

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

srdcom

hlavou

rukami

srdcom

rukami

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

hlavou

hlavou

srdcom

rukami

srdcom

rukami

Posty Facebook
Ukážka postov na
sociálnu sieť Facebook

sadíme
budúcnosť

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

hlavou

srdcom

rukami

rukami

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné
Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

19.8.2021

Výsadba
v Parku SNP
#sadimebuducnost
V Bratislave

hlavou

srdcom

rukami

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

hlavou

srdcom

rukami

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

19.8.2021

Výsadba
v Parku SNP
#sadimebuducnost
V Bratislave
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Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

hlavou!
srdcom!
rukami!

Folders_Roll up / Social Posts / Facebook

hlavou!
srdcom!
rukami!

07.

Online
propagácia

sadimebuducnost

sadimebuducnost

sadimebuducnost

sadíme
budúcnosť
hlavou

Posty Instagram
Príklady postov na
sociálnu sieť Instagram

hlavou!
srdcom!
rukami!

srdcom

rukami

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

sadimebuducnost

19.8.2021

Výsadba
v Praku SNP
#sadimebuducnost

sadíme
budúcnosť
hlavou

sadimebuducnost

22.4.

srdcom

rukami

sadimebuducnost

srdcom

rukami

Alej
Lokalita
výsadby

Deň Zeme

srdcom

V Bratislave

rukami

sadimebuducnost

sadíme
budúcnosť
hlavou

hlavou

sadimebuducnost

#sadimebuducnost

V Bratislave

Sad
Janka Krála
Počet
vysadených
stromov

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

23
Organizátor výsadby

Mestská časť
Petržalka

#sadimebuducnost

V Spišskej Novej Vsi
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Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné

Folders_Roll up / Social Posts / Instagram

07.

Online
propagácia
Webové banery
Ukážka webových
Google Ads banerov

sadíme
budúcnosť

sadíme
budúcnosť

Viac Info

Sadíme stromy tam,
kde je to potrebné

sadíme
budúcnosť

Sadíme stromy tam,
kde je to potrebné

Sadíme
stromy
tam,
kde je to
potrebné

Viac Info

sadíme
budúcnosť

Viac Info

Sadíme stromy
tam, kde je
to potrebné
Viac Info
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Folders / Web Baners

07.

Online
propagácia
Online Dokument
Návrh online
dokumentu formátu A4

sadíme
budúcnosť
hlavou

srdcom

rukami

Sadíme stromy tam,
kde je to potrebné.
Ľudská civilizácia čelí globálnej environmentálnej kríze. Zmena klímy v dôsledku zvyšujúcej sa koncentrácie skleníkových plynov je akcelerovaná nevhodným využívaním krajiny
a úbytkom biodiverzity. Sme svedkami stále extrémnejších prejavov počasia, najmä silnejších vĺn horúčav a sucha, ktoré sú striedané intenzívnymi dažďami a povodňami, vidíme
miznutie pôvodných a nástup inváznych druhov rastlín a živočíchov, degradáciu krajiny,
ktorú v minulosti využívali naši predkovia. Spolu s ďalšími globálnymi problémami to znamená riziko ohrozenia prosperity nás aj našich budúcich generácií.
Reagujme, kým je čas

Riešením je znižovanie používania fosílnych palív vo všetkých oblastiach hospodárstva, znižovanie celkovej spotreby energie, surovín aj chemikálií. Preferované musí byť udržateľné
poľnohospodárstvo a lesníctvo, inovácie v priemyselnej výrobe, ekologizácia dopravy. To
všetko musí byť sprevádzané realizáciou efektívnych adaptačných opatrení. Nimi zvýšime
odolnosť krajiny a spoločenstiev zvládať negatívne dopady globálnej environmentálnej
krízy, ktoré pociťujeme už dnes aj na Slovensku.
Nový program „Sadíme budúcnosť“
pre adaptáciu krajiny
S cieľom podpory adaptácie na zmenu klímy a zachovania biodiverzity prináša Nadácia
Ekopolis na Slovensko program Sadíme budúcnosť. Jeho cieľom je návrat stromov - funkčnej
zelene do sídel a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.

Strom je v programe Sadíme budúcnosť symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.
Výsadba stromov je konkrétnym a užitočným opatrením, ako urobiť krajinu odolnejšou voči
dôsledkom klimatickej a biodiverzitnej krízy. Stromy pohlcujú uhlík z atmosféry a ukladajú ho
do pôdy, stromy zadržiavajú vodu a ochladzujú miestnu mikroklímu, stromy poskytujú tieň
a domov pre biodiverzitu, stromy spestrujú a skrášľujú prostredie. Sú preto jedným z kľúčových
prostriedkov na ceste k udržateľnej budúcnosti.
Akú Sadíme budúcnosť

Sadiť budeme také dreviny, ktoré najviac vyhovujú konkrétnemu miestu a požadovaným
funkciám, ktoré majú stromy plniť. Preferované budú domáce druhy. Okrem solitérov
a alejí, ktoré poskytnú úkryt pre vtáctvo a hmyz, znížia hlučnosť a prašnosť miest a poskytujú
tieň pozdĺž ciest, chceme sadiť aj ovocné sady, ktoré potešia svojimi šťavnatými a voňavými
plodmi, či zelené oázy na sídliskách, ktoré zadržujú vodu, ochladzujú vzduch a skrášľujú
priestranstvá. V poľnohospodárskej krajine zasa doplníme remízky a vetrolamy, ktoré budú
brániť vetru a vysychaniu krajiny, spomalia pôdnu eróziu, zadržiavajú vodu a poskytujú
útočisko pre rozmanité živočíchy.

S kým Sadíme budúcnosť

Na to aby sa potrebné celospoločenské zmeny udiali, musia sa stať každodennou súčasťou
rozmýšľania a správania bežných ľudí. Nestačí, aby o týchto témach ľudia vedeli, je tiež
veľmi dôležité, aby mali možnosť sa zmysluplne a aktívne do ich riešenia zapojiť. Dôležitou súčasťou programu je preto zapojenie miestnych komunít do plánovania, výsadby aj
starostlivosti o stromy.
Vytvoríme priestor pre aktívnu účasť aktívnych občanov, škôl, občianskych združení a iných
organizácií, samospráv aj firiem, ktoré v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti dbajú na
udržateľnosť a zmierňovanie dopadov ich činnosti na životné prostredie. Našimi partnermi
budú aj inštitúcie verejnej správy s kompetenciami v oblasti životného prostredia, ktorých
úlohou je vytvárať podporné prostredie pre implementáciu adaptačných a mitigačných
opatrení voči zmene klímy s praktickým dopadom na komunity a krajinu. V neposlednom
rade otvárame priestor na spoluprácu pre odborníčky a odborníkov zo súkromného sektora, štátnych, akademických a výskumných organizácií, ako aj mimovládnych organizácií,
ktorí môžu byť nápomocní pri tvorbe odporúčaní, metodík aj pri výskume efektívnych
spôsobov pomoci krajine.
Ako sa zapojiť do Sadíme budúcnosť?

Ambíciou Nadácie Ekopolis je vytvoriť priestor pre komunikáciu a prepájanie všetkých,
ktorí majú záujem podporiť výsadby stromov. Platforma zabezpečí prepojenie tých, ktorí
majú zdroje na výsadbu s miestnymi komunitami odborníkov aj samospráv. Súčasťou bude
aj odborná podpora pri plánovaní, výsadbe a starostlivosti o dreviny, prezentácia príkladov
dobrej praxe a zvyšovanie povedomia o význame drevín v krajine. Konkrétne sa do programu možno zapojiť najmä ako:
• finanční partneri iniciatívy: partneri, ktorí poskytnú financie na fungovanie
platformy a programu ako takého
• finanční partneri výsadieb: partneri konkrétnych komunitných projektov výsadieb
• realizátori výsadieb: napr. samosprávy, správa povodí, iné významnejšie iniciatívy,
majitelia pozemkov, mimovládne organizácie apod.
• odborní partneri: odborné inštitúcie a univerzity, arboristi,
krajinní architekti a mnohí ďalší experti
• ambasádori/ky: osobnosti, ktoré sú ochotné osobne podporiť myšlienku programu
• mediálni partneri
Kto sme

Nadácia Ekopolis od roku 1991 podporuje miestne komunity na celom Slovensku. Realizuje grantové programy zamerané na aktívne občianstvo a environmentálnu udržateľnosť.
Podporuje a spája ľudí, samosprávy i organizácie aktívne v témach udržateľného rozvoja,
ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri budovaní občianskej spoločnosti. Je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership Association.
Kým budú na Slovensku miesta, kde
je potrebné sadiť stromy, budeme tu.
A potrebujeme k tomu Vašu podporu.

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
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