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Filosofie stylu
Filozofie společnosti Sun Marketing vychází ze síly Slunce, které
symbolizuje život. To, co Slunce znamená pro vesmír a Zemi, znamená Sun Marketing pro český a slovenský internetový marketing.
Představme si společnost, která chce prorazit pomocí internetového marketingu, jako raketu letící do vesmíru. Může si vybrat, kam
poletí, na které planetě přistane, ale bez Slunce by jen bezcílně plula tmou. Pro takové firmy Sun Marketing přináší světlo a bezpečí ve
vesmíru internetového marketingu, stejně jako Slunce.
Slunce je také symbolem světla a tepla. Paprsky jsou produktem
Slunce, právě oni přinášejí světlo a teplo. Proto v našem logu není
vidět Slunce jako takové, ale pouze jeho paprsky – tedy naše práce, kterou odvádíme.

Paprsky loga jsou zaoblené, na rozdíl od ostrých paprsků loga starého. Je to signál, že teď už jsme zavedenou společností. Nemusíme mít ostré lokty, nemusíme se drát na vrchol - již na vrcholu
jsme.
Oblast našich paprsků znázorňuje, jak hladce je naše práce odváděná a jak hladká a příjemná je spolupráce s námi.
Slunce je kulaté, ale ne proto je i naše logo kulaté. Naše logo symbolizuje náš růst, naše kompletní zavedení se na trhu a naše kompletní portfolio služeb. Dříve jsme byli ještě začátečníci, ale dlouhá cesta nás přeměnila v profesionály, kteří jsou schopni pokrýt
celé široké spektrum internetového marketingu.

Logo
Logo Sun Marketingu má pevně stanovené proporce. Vše je odvozeno od šířky a délky paprsku, základní velikost je šířka jednoho
paprsku. Také slovo marketing z názvu společnosti v logu musí být
výrazně menší než slovo Sun a musí být umístěno pod ním. To
vychází ze skutečnosti, že samotné slovo marketing vyvolává v potenciálních zákaznících negativní emoce a tohoto slova se mohou
bát. Proto je důležité ukázat, že více než slovo marketing je důležitá pozitivní energie a síla Slunce.
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Firemní barvy
Pro vyjádření podstaty filozofie Sun Marketingu bohatě postačí
dvě barvy - oranžová a černá. Světlo a tma, tak jako Jing-Jang.
Jsou to dvě navzájem se doplňující síly.

1. SUN Grey

2. SUN Fire

CMYK: 65 60 50 55
RGB: 59 58 64
HTML: 3b3a40

CMYK: 0 75 90 0
RGB: 242 101 49
HTML: f26531

3. SUN Orange

4. SUN White

CMYK: 0 50 100 0
RGB: 247 148 30
HTML: f7941d

CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HTML: FFFFFF
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Firemní písmo
Filozofie písma v logu Sun Marketingu, internetové
marketingové agentury, vychází z internetu samotného.
Za základní písmo Sun Marketingu byl zvolen font
„Century Gothic“, jelikož je přímo adaptovaný pro internet.
Není doporučeno používat kurzívu.
Century Gothic Regular 12 pt
AaÁáBbCcČčDdEeĚěÉéFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnOoPpQqRrŘř
SsŠšTtUuŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890!@#$%^&*()_+~.,?;“
Century Gothic Regular 12 pt
AaÁáBbCcČčDdEeĚěÉéFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnOoPpQqRrŘř
SsŠšTtUuŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890!@#$%^&*()_+~.,?;“

Doplňkové písmo společnosti – Calibri. Doplňkové písmo společnosti se používá k sazbě textů, k vypňování předepsaných šablon
některých merkantilních tiskovin, jako jsou např. texty dopisů na
hlavičkovém nebo faxovém papíře.
Calibri Regular 12 pt
AaÁáBbCcČčDdEeĚěÉéFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnOoPpQqRrŘř
SsŠšTtUuŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890!@#$%^&*()_+~.,?;“
Calibri Bold 12 pt
AaÁáBbCcČčDdEeĚěÉéFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnOoPpQqRrŘř
SsŠšTtUuŮůVvWwXxYyÝýZzŽž1234567890!@#$%^&*()_+~.,?;“

Variace loga
Základní varianta loga Sun Marketingu je „slunce“ umístěné na
levé straně od jména společnosti. Další možná varianta je„slunce“ umístěné nad logem společnosti. Je také možné použít pouze
slunce, avšak jen na velmi malé předměty, kam by se již text nevešel. Žádné další varianty nejsou přípustné, není tedy možné jako
logo použít pouze samotný název Sun Marketing. Vždy je nutné
dodržovat ochranou zónu loga mezi „sluncem“ a písmem (a). Také
je nutné vždy dodržet ochranou zónu loga mezi celým logem a
jeho okolím (b).
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Kombinace barev
Logo Sun Marketingu má pevně stanovené přípustné barevné
kombinace. Je třeba dodržovat níže uvedená pravidla:
• logo Sun Marketingu je možné použít pouze v určených
barvách v přesně stanovené kombinaci s pozadím,
• jiné barevné kombinace jsou možné pouze po domluvě.
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