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koncept 

tady 
je pořád 
na co 
koukat

Slogan 

Slogan vyjadřuje fakt, že vystavujeme unikátní historické sbírky  
i současné umění, jejichž výstavy neustále obměňujeme. 
Záměrně jsme vybrali hovorová slova „pořád“ a „koukat“.  
Umění vychází ze života, proto náš slogan vychází také ze života, 
z jeho přirozené řeči. 



koncept TYPO 

GRAFICKÝ ELEMENT 
KOMUNIKACE KAMPAŇ 

SLOGAN KAMPAŇ 



LÁZNĚ LOGO LÁZNĚ 

Převzato ze současně platného logomanuálu Oblastní galerie Liberec

Rozměrová řada představuje značku ve velikostech, které se 

přednostně používají při její aplikaci. Respektování rozměrové řady 

velikost určuje doporučenou velikost značky zaručující její 

bezchybnou reprodukci tiskovými technikami.

Formáty A5, DL, vizitka

šířka 50 mm

Drobné aplikace

šířka 40 mm

Minimální velikost

šířka 20 mm

Formát A4

šířka 60 mm



LÁZNĚ FONT 

Převzato ze současně platného logomanuálu Oblastní galerie Liberec

Obs

Grotesque MT Regular

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZ
ábcděfghijklmnopqřstůvwxýz 
1234567890^/#$€£¥¢§%&()[]

Reichenberg Regular

Grotesque MT Bold

ABCDĚFGHIJKLMNÓPQRSTŮVWXYZ 
ábcděfghijklmnopqřstůvwxýz 
1234567890^/#$€£¥¢§%&()[]

Vizuální styl využívá základní písmo použité ve značce – 
Reichenberg Regular pro sazbu titulků, nápisů apod. Dalším 

sazbu běžných textů. Písmo Grotesque lze zakoupit na stránkách 
Myfonts. 
písmo Grotesque (například dokumenty kancelářských aplikací, 

myfont.com



LÁZNĚ barvy

PRIMÁRNÍ ŠKÁLA SEKUNDÁRNÍ ŠKÁLA



LÁZNĚ vizuální motiv 

budova modrotisk hladina 



LÁZNĚ vizuální styl 

VIZUÁL INSPIRACE  



LÁZNĚ vizuální styl

VIZUÁL HLADINA  



LÁZNĚ POSTER A1 02

consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat



LÁZNĚ POSTER A1

tady 
je pořád 
na co 
koukat

consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY



LÁZNĚ Liberecký kraj POSTER A1

consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat



LÁZNĚ ROLL UP / BANNER Liberecký 
Kraj

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincid

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat



LÁZNĚ ROLL UP / BANNER Liberecký 
Kraj

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat

tady 
je pořád 
na co 
koukat

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

VY



LÁZNĚ CLV



LÁZNĚ CLV



LÁZNĚ BB



LÁZNĚ BB



LÁZNĚ BB



LÁZNĚ BB



LÁZNĚ VSTUPENKA

VSTUPENKA

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat

VSTUPENKA

tady 
je pořád 
na co 
koukat

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

VSTUPENKA

consectetuer 

adipiscing 

elit, sed diam 

nonummy 

nibh euismod tincidun

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea ril 

NÁZEV 
VÝSTAVY

tady 
je pořád 
na co 
koukat

VSTUPENKA



LÁZNĚ desky Libereckykraj

tady 
je pořád 
na co 
koukat



LÁZNĚ REAL



LÁZNĚ DÍLO VS TYPO 

tady 
je pořád 
na co 
koukat



LÁZNĚ DIGITAL



LÁZNĚ obal mobil



LÁZNĚ Liberecký kraj tramvaj



LÁZNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA
2021

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA
2021



LÁZNĚ LibeREC bag



LÁZNĚ PF



LÁZNĚ PF

2022

Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

2022





ESPRESOO 
communication s.r.o 

Vinohradská 403/17, 
120 00 Praha 2 
IČ: 05758254 
DIČ: CZ05758254 
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
Číslo účtu: 4474854399/0800 
M: + 420 724 639 071 
E: info@espresoo.com 

ESPRESOO ateliér, studio 
Nákladové nádraží Žižkov 
J. Želivského 2704/2, 
130 00 Praha 3, Žižkov 

www.espresoo.com 


