Manuál logotypu
Zlínský kraj
Krajský úřad Zlínského kraje

Značka není jen logo a vizuální styl. Značka je podstata toho, jak zákazníci – v případě Zlínského kraje
(ZK) obyvatelé kraje, ale i lidé v jiných částech ČR
a v zahraničí – pocitově vnímají a jak se ztotožňují
se samotným subjektem, jeho identitou, hodnotami,
vizí nebo službami. Smyslem značky je odlišení jednoho subjektu od konkurenčních subjektů.
Dlouhodobé a konzistentní strategické budování
značky ZK mají v popisu práce zaměstnankyně a zaměstnanci Oddělení komunikace a vnějších vztahů. Neméně však tento úkol leží na bedrech všech
pracovnic a pracovníků ZK a krajských političek
a politiků – oni všichni jste každodenně ambasadory
Zlínského kraje.
Jedním z nástrojů na budování značky je tzv. značková esence. Tato esence je interní, veřejnosti neurčená
„klíčová dírka“, prizma, které Vás, lidi pracující pro ZK,
nutí tvořit a posuzovat veškeré komunikační výstupy
ZK (od velkých eventů po interní letáček) v omezeném a jasně definovaném zorném úhlu. Značkovou
esencí ZK je „Živý tvůrčí duch“:
- „živý tvůrčí“ ve smyslu soudobé (i historicky přítomné) kreativity, designu, technologií, výzkumu a vývoje,
podnikání, Baťova odkazu, světovosti, ale i tradičněji
a šířeji vnímané lidové tvořivosti, fortele, řemesel
a folkloru.
- „duch“ ve smyslu genia loci, tedy příznačného charakteru, tradice, image či atmosféra určitého místa.

Značková esence se propisuje do dalších vrstev
značky – claimu a loga a jeho aplikací (tzv. vizuální
styl).
Claim je motto či heslo, které se pojí se subjektem
a tvoří jeho image navenek. V české verzi je claimem
ZK „Kraj bez hranic“. ZK a jeho lidé totiž nezapadají
do škatulky, „boxíku“. Popírají paradigmata, opouští komfortní zónu, provokují, překračují hranice
(geografické i mentální), mají odvahu a ambice a jsou
otevření světu, protože „the Sky is the Limit“ a kus
Bati možná dřímá v každém z nás. Zároveň je kraj
tak trochu svébytným ostrovem, který není „kousek
od Prahy“ nebo „nedaleko Vídně“. Svou nepříznivou
geografickou polohu přitom neovlivníme – můžeme
však ovlivnit svůj světonázor. Hranice máme totiž
pouze ve své hlavě a „Co chceš, můžeš“. Na území
kraje se také prolínají Valašsko, Haná a Slovácko, tři
různorodé regiony, a čtyři historické okresy; i to je ona
bezhraničnost.
Anglická verze claimu je pak jednoduchá a výstižná –
„Outside the box“.

ÚVOD K MANUÁLU

Jednotný vizuální styl Zlínského kraje a Krajského
úřadu Zlínského kraje
Jednotný styl Zlínského kraje a Krajského úřadu Zlínského kraje je vizuální způsob komunikace institucí
s veřejností, partnery a dalšími subjekty.
Vizuální styl je grafický systém reflektující aktuální
směřování Zlínského kraje. Vizuálními prostředky
podporuje naplňování vize kraje.
Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou
varianty brandu Zlínský kraj a Krajský úřad Zlínského
kraje, barevnost, typografie, systém práce s jednotlivými elementy a práce s fotografiemi.
Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál.

Práce s manuálem
Manuál jednotného vizuálního stylu Zlínského kraje
a Krajského úřadu Zlínského kraje je souborem závazných pravidel, příkladů a doporučení, jak postupovat
při aplikaci grafického stylu značky.
Na základě těchto pravidel je možné vytvářet aktuální
podobu veškerých výstupů pro Zlínský kraj a Krajský
úřad Zlínského kraje. Záměrem manuálu není omezit vaši kreativitu. Přesto by měly veškeré výstupy
vycházet ze stejných principů definovaných tímto
manuálem.

Explikace logotypu

Symbol čtverce je pro vizuální ztvárnění značky
Zlínský kraj ústřední. Sémanticky reprezentuje dva
základní významy: „vyrůstání“ a „přerůstání“.

1
Čtverec coby výchozí základna, která absorbovala
to, co dělá Zlínský kraj jedinečným a co považujeme
z hlediska značky kraje za nosné: živý tvůrčí duch,
podnikatelské DNA, tradice, ambice, světovost, odvaha, „Co chceš, můžeš“. Z tohoto čtverce, základny
zformované už před Baťou – a později Baťou silně vytvrzené – Zlínský kraj vyrostl (a vyrůstá). Sekundárně
je čtverec tvarem typickým pro zlínskou architekturu
a jeho čtyři rohy symbolizují čtyři okresy.

Oba významy jsou zachyceny v logu. Vzájemně
se nenegují a doplňují se. Společně se pak protínají
v claimu „Kraj bez hranic“, v anglické verzi
„Outside the Box“.

2
Čtverec lze však zároveň vnímat jako jakousi škatulku, do níž je Zlínský kraj zvnějšku (a někdy sebemrskačsky i zevnitř) zařazován („periferie na východě
republiky s nízkými platy“); „malý lokální dvorek“;
vlastní uzavřenost před světem; komfortní zónu; svůj
vlastní stín, jenž (ne)lze překročit; hranice (geografickou i mentální) či pověstný „box“ z anglického idiomu
„outside the box“ odkazujícího na schopnost popřít
zaběhlé paradigma a přijít s ohromujícím tvůrčím
řešením. To vše Zlínský kraj překračuje, přerůstá.

Brand kraje
a základní manuál
redesignovaného loga

Logotyp ZK a KÚZK

Logotyp ZK a KÚZK
Inverzní pohled

Ochranná zóna
logotypu ZK a KÚZK

Ochrannou zónu definuje
1/3 délky strany čtverce

Odbor tiskový

Minimální
velikost

Logotyp má minimálně 7 mm na výšku

Logotyp ZK a KÚZK
Anglická mutace

Anglické verze loga jsou vhodné pro použití
v mezinárodní komunikaci a řídí se stejnými
pravidly jako české mutace.

Základní barevné
podklady a použití

Základní verze na bílé
Základní barevný podklad pro
jednoduché a administrativní
výstupy.

Základní verze na žluté
Základní barevný podklad pro
vizuálně poutavé propagační
výstupy.

Základní verze na fotografii
Základní podklad pro veškeré výstupy,
kde je dostupná kvalitní
a tematicky vhodná fotografie.

Alternativní barevné
podklady a použití

Inverzní verze na černé/šedé
Sekundární barevný podklad
vhodný pro specifické aplikace
(např. patička webu).

Podkladový obdélník na fotografii
Sekundární použití podkladu vhodné
pro složitá pozadí, kdy nelze zaručit
čitelnost v žádné základní verzi loga.
! Podkladový obdélník se dotýká alespoň jedné strany formátu.

Ostatní barevné podklady
Sekundární použití, při kterém ZK
vystupuje pouze jako záštita projektu
a přebírá jeho barevné schéma.

Zakázané barevné podklady a použití

Barva claimu nereflektuje barvu pozadí

Tmavost pozadí zabraňuje čitelnosti logotypu

Složitost pozadí zabraňuje čitelnosti logotypu

Změna barvy nebo jiných atributů logotypu

Barevnost
CMYK a RGB

Černá

Bílá

Barevnost – základní barvy značky a jednotného
vizuálního stylu a doplňkové barvy (a jejich
definice pro všechny technologie výroby)

Tmavá
žlutá

Světlá
žlutá

2/15/95/0
255/217/0
#ffda00

0/0/70/0
255/242/101
#feef66

Hlavní písmo

Příklady užití písma jsou
zpracovány formou konkrétních
aplikací v tomto manuálu.

Degular
OH no Type Co.

Font family

Display

Degular

Text

Velké
nadpisy

Středně velké
nadpisy a texty

Dlouhé tištěné
texty

Alternativní systémová písma

Helvetica

Arial

MacOS

Windows

Tam, kde není k dispozici základní font Degular,
používáme systémová písma Helvetica (pro MacOS)
a Arial (pro Windows) jako nejelegantnější řešení,
jelikož jsou lehce dostupná a použitelná.

Zákonitosti práce
s textem a layoutem

Příklady zákonitostí lze vyčíst
ze vzorových aplikací (str. 19)

1

2

Obrázky a nadpisy se mohou
překrývat a vytvářet iluzi prostoru,
pokud je zaručena čitelnost.

Dynamické střídání řezů různých
tlouštěk, sklonu, podkladových bloků
a menších a větších velikostí textu.

3

4

Texty vytváří kompaktní bloky
za pomoci kompresní sazby
a promyšleného fázování informací.

Dynamické střídání plných
a prázdných ploch layoutu tak,
aby byla zaručena lehkost výstupu.

Použití zvýraznění a italiky

Nadpis
Bohatý program
pro celou rodinu

V případě zvýraznění se u žlutého pozadí používá
černý podklad v kombinaci s bílou italikou. U bílého
pozadí je povolen černý podklad se žlutou italikou
nebo žlutý podklad s černou italikou.

Uga. Fugiae prae lam nonsequo incium soloresed ut
quis expernam alit, eatur, nis a de res.

podnadpis
Fugit, optat ma sima comnistrum as explam essum liquiati dellece
proresciis quos magnatquamus eliquas pelest audia si ut utemporem fugit aperemoditas renimus sequi nim el intiore pudipsam.

U powerpointových prezentací nemusí být podklad
doprovázen italikou. V hierarchickém řádu však hlavní
nadpis doprovází žlutý podklad s použitím černých
podkladů u podkapitol.

Koncepce vizuální identity
Zlínského kraje a Krajského
úřadu Zlínského kraje
vzorové aplikace

Vlastní tištěná média
Magazín 21

Vlastní tištěná média
Informační brožura
Jsme Zlínský kraj

Jsme
Zlínský
kraj

Vlastní tištěná média
Plakát na akci kraje:
Den Zlínského kraje

Den
Zlínského
kraje
Bohatý program
pro celou rodinu

Baťův mrakodrap a okolí

denzk.cz

19. září → 9−21 h

Vlastní online média

Návrh homepage webových
stránek Zlínského kraje

Vlastní online média

Grafika pro sociální sítě ZK

Profilová fotka

Chceme ulevit
zdravotníkům

Pojďme se naočkovat.

Den
Zlínského
kraje

Toto je veřejné
oznámení
pro obyvatele
Zlínského kraje.

Den
Zlínského
kraje
Bohatý program
pro celou rodinu

Chceme ulevit
zdravotníkům

Bohatý program
pro celou rodinu

Baťův mrakodrap a okolí

19. září → 9−21 h

denzk.cz

Pojďme se naočkovat.

19. září → 9−21 h
Baťův mrakodrap a okolí

Facebook a Instagram, příběhy

Facebook a Instagram, příspěvky

Vlastní online média

Grafika pro sociální sítě ZK

Bohatý program
pro celou rodinu

TVOŘIVOST
ODVAHA
OTEVŘENOST
SVĚTOVOST
Bohatý program
pro celou rodinu

Baťův mrakodrap a okolí

denzk.cz

Den
Zlínského
kraje

19. září → 9−21 h

Chceme ulevit
zdravotníkům

Pojďme se naočkovat.

19. září → 9−21 h
Baťův mrakodrap a okolí

Facebook, úvodní fotka

Twitter, příspěvky

denzk.cz

Den
Zlínského
kraje

Vlastní online média

Powerpoint prezentace ZK a KÚZK

Vlastní online média
Animace

odkaz na videa zde

Administrativní tiskoviny
Tisková zpráva

Kraj bez
hranic

Tisková zpráva
Tomáš Janča řešil s europoslancem Ondřejem Kovaříkem otevření nového předmětu na UTB
zaměřeného na blockchain
ZLÍNSKÝ KRAJ – Připravované otevření nového studijního předmětu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, který
bude zaměřen na blockchain a decentralizované aplikace, bylo hlavním tématem setkání poslance Evropského
parlamentu Ondřeje Kovaříka a předsedy výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro rozvoj podnikatelských
aktivit Tomáše Janči. Uskutečnilo se ve čtvrtek 29. července na Krajském úřadě Zlínského kraje.
„Při přípravě nového studijního předmětu zaměřeného na blockchain a decentralizované aplikace je pro nás
pan europoslanec Kovařík klíčovým partnerem ve vztahu k EU, neboť nám mimo jiné pomáhá zprostředkovávat
důležité kontakty na ostatní europoslance, komise či další orgány a instituce, které se zabývají přípravou
zákonů a mají na starosti moderní technologie v rámci EU. Jsem proto velmi rád, že jsme se spolu mohli ve Zlíně
setkat a probrat aktuální situaci,“ uvedl Tomáš Janča.
Nový předmět, připravovaný ve spolupráci Univerzity Tomáše Bati (UTB), Zlínského kraje a Rockaway
Blockchain Fund, bude jako volitelný již od letošního září přístupný stávajícím studentům Fakulty aplikované
informatiky UTB. Jeho výuku by měli zajišťovat jak profesoři a doktorandi z UTB, tak odborníci z řad předních
představitelů blockchainové komunity. Studentům již byl představen a vzbudil mezi nimi velký ohlas, očekává
se o něj enormní zájem. UTB je v tomto společně s ČVUT v Praze průkopníkem, doposud nikde na tuzemských
vysokých školách se tento předmět nevyučoval.
Jako blockchain se v informatice označuje speciální druh distribuované decentralizované databáze
uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z
vnější strany, tak i ze strany samotných uživatelů. Nejčastější se používá jako účetní kniha kryptoměn (např.
bitcoinu), jež uchovává transakce provedené uživateli. Jeho kombinace s kryptografií umožňuje zajistit
anonymitu operací a zabránit neoprávněným transakcím. Jedná se o technologii, která vytváří důvěru mezi
dvěma a více subjekty v prostředí, kde si tyto subjekty nedůvěřují. Tato technologie nejenže stojí za vznikem
bitcoinu, ale díky ní vznikají v dnešní době decentralizované aplikace jako například směnárny, burzy či lending
borrow platformy, kde všechno funguje plně automaticky. Díky blockchainu také dokážeme vytvářet digitální
vlastnictví.
„Vzhledem k tomu, že ve světě je kvalitních a odborně zdatných blockchainových developerů nedostatek, je
jejich práce vysoce ceněna. V přepočtu si mohou vydělat až 300 tisíc korun měsíčně a mohou přitom pracovat
odkudkoliv. Mojí ambicí je, abychom tady u nás vytvořili co nejlepší zázemí pro to, aby u nás vyrůstali noví a
vysoce kvalifikovaní blockchainoví odborníci a ze Zlína pracovali pro celý svět. Nejde však jen o to vychovat
tady dobré zaměstnance, ale taky o to vytvořit správné podhoubí pro nové startupy, které budou mít
celosvětové ambice, což ekonomicky pomůže regionu,“ uzavřel Tomáš Janča.
Zpracoval: Jan Vandík
9. 8. 2021
Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Administrativní tiskoviny
Dopisní obálka DL

Oslovení
Jméno a přijmení
Adresa
Adresa

Administrativní tiskoviny
Hlavičkový papír

Vážený
Pane Jméno,
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi scelerisque luctus velit. Maecenas sollicitudin. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum
ultricies, scelerisque eu. Duis risus. Cras elementum. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Mauris
suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel
metus. Nullam dapibus fermentum ipsum. Pellentesque ipsum. Aliquam erat volutpat. Etiam
dictum tincidunt diam. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Integer
vulputate sem a nibh rutrum consequat.
Nulla pulvinar eleifend sem. Etiam egestas wisi a erat. Phasellus et lorem id felis nonummy
placerat. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Fusce nibh. Aenean fermentum
risus id tortor. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Morbi imperdiet, mauris ac auctor
dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Aliquam ornare wisi eu metus.
Etiam quis quam. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Aliquam id dolor. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor
sed magna. Nullam eget nisl.
Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Praesent dapibus. Maecenas
ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. In convallis. Maecenas fermentum, sem
in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Phasellus
enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Etiam quis quam. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat
facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Nunc tincidunt ante
vitae massa. Nulla pulvinar eleifend sem. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt.
S pozdravem,
Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA
Vedoucí odboru Kancelář hejtmana

Krajský úřad Zlínského kraje • Třída Tomáše Bati 21 • Zlín 761 90, ČR
Rada Zlínského kraje • +420 577 043 100 • podatelna@kr-zlinsky.cz

zlinskykraj.cz

Administrativní tiskoviny

Osobní a úřední písemnost
Krajského úřadu Zlínského kraje
Krajský
úřad

Odbor právní
a Krajský živnostenský úřad

Oddělení státního občanství a přestupků

Datum
14. prosince 2020

Oprávněná úřední osoba
Mgr. Andrea Polehlová

Číslo jednací
KUZL 81330/2020

Spisová značka
KUSP 81330/2020 PŽÚ

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
žádostí doručenou Krajskému úřadu Zlínského kraje dne 10. prosince 2020 jste požádal o
informaci, v jakém stavu je řízení vedené správním orgánem I. stupně pod sp. zn.
SU/692/2019/SÚ-MIK a v případě, že již bylo řízení Krajským úřadem Zlínského kraje
ukončeno, požádal jste o zaslání kopie rozhodnutí. K Vaší žádosti sdělujeme, že Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor stavebního řádu a životního prostředí v předmětné věci vydal dne 24.
listopadu 2020 rozhodnutí o odvolání (č.j. KUZL 77669/2020), které Vám v příloze zasíláme
(v rozhodnutí byly anonymizovány osobní údaje – jména, příjmení, data narození a místa
trvalého pobytu a parcelní číslo, jehož zveřejnění by vedlo k identifikaci účastníků řízení).

S pozdravem,
Mgr. Andrea Polehlová
Vedoucí oddělení státního občanství a přestupků

Příloha
Rozhodnutí č.j. KUZL 77669/2020 ze dne 24. listopadu 2020

Administrativní tiskoviny
Osobní a úřední písemnost
člena rady

Ing. Radim Holiš
hejtman

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi scelerisque luctus velit. Maecenas sollicitudin. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum
ultricies, scelerisque eu. Duis risus. Cras elementum. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Mauris
suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel
metus. Nullam dapibus fermentum ipsum. Pellentesque ipsum. Aliquam erat volutpat. Etiam
dictum tincidunt diam. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Integer
vulputate sem a nibh rutrum consequat.
Nulla pulvinar eleifend sem. Etiam egestas wisi a erat. Phasellus et lorem id felis nonummy
placerat. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Fusce nibh. Aenean fermentum
risus id tortor. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Morbi imperdiet, mauris ac auctor
dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Aliquam ornare wisi eu metus.
Etiam quis quam. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Aliquam id dolor. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor
sed magna. Nullam eget nisl.
Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Praesent dapibus. Maecenas
ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. In convallis. Maecenas fermentum, sem
in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Phasellus
enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Etiam quis quam. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat
facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Nunc tincidunt ante
vitae massa. Nulla pulvinar eleifend sem. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt.
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Administrativní tiskoviny
Vizitka člena rady

Ing. Radim Holiš
Hejtman Zlínského kraje

+420 577 043 100
kancelář b21/1421
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, Česká republika

Administrativní tiskoviny
Vizitka zaměstnance KÚZK

Mgr. Petra Nováková
Odbor školství, mládeže a sportu

+420 577 043 100
kancelář b21/1421
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, Česká republika

Administrativní tiskoviny
Razítko

Jiné tiskoviny
Pamětní list

uděluje

pamětní list
Ing. Rostislavu Staňkovi
jako výraz uznání a poděkování za vytvoření náhradního rodinného prostředí

Ing. Radim Holiš
hejtman

Ve Zlíně 23. února 2021

Jiné tiskoviny

Záslužné vyznamenání 2. stupně

uděluje

záslužné vyznamenání
2. stupně
MUDr. Antonínu Karáskovi
jako výraz uznání a poděkování za významný přínos
k rozvoji moderního zdravotnictví ve Zlínském kraji.

Ing. Radim Holiš
hejtman

Ve Zlíně 23. února 2021

Jiné tiskoviny

Záštita hejtmana

Ing. Radim Holiš
hejtman

uděluje

záštitu
nad krajským kolem podnikatelských soutěží

Firma roku 2021 a Živnostník 2021
pořádaným společností Communa s.r.o
Zlínský kraj září - říjen 2021

Ve Zlíně 23. února 2021

Jiné tiskoviny

Pamětní medaile

uděluje

pamětní medaili
Ing. Rostislavu Staňkovi
jako výraz uznání a poděkování za dlouhodobou a kvalitní činnost
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje

Ing. Radim Holiš

Mgr. Miroslav Kašný

hejtman

člen Rady Zlínského kraje

Ve Zlíně 23. února 2021

Jiné tiskoviny

Tištěná a elektronická
pozvánka na akci kraje

Ing. Radim Holiš
hejtman

Dovoluji si Vás pozvat
na slavnostní setkání při příležitosti

OCENĚNÍ
PRO AMICIS MUSAE 2020
25. září 2020 od 15 hodin
v Koncertním sále ZUŠ Uherské Hradiště
(Mariánské náměstí 125, Uherské Hradiště)

R.S.V.P. na adresu andrea.sumberova@kr-zlinsky.cz nebo na tel. 577 043 606
Vezměte si s sebou, prosím, roušky

Jiné tiskoviny
PF

PF22
Přijměte srdečné přání požehnaných Vánoc
a do nového roku 2022 pevné zdraví, hojnou
dávku štěstí, radostnou mysl a hodně sil
k uskutečnění všech dobrých předsevzetí!

Rada Zlínského kraje

Jiné tiskoviny

Papírová skládačka

Reklamní tiskoviny
Citylight

Den
Zlínského
kraje
Bohatý program
pro celou rodinu

denzk.cz

Chceme ulevit
zdravotníkům

Pojďme se naočkovat.

19. září → 9−21 h
Baťův mrakodrap a okolí

Očkování proti Covid-19
je šance zase žít bez limitů.

ZJISTĚTE VÍCE NA WWW.KR-ZLINSKY.CZ
NEBO NA WWW. REGISTRACE.MZCR.CZ

Reklamní tiskoviny
Citylight

Reklamní tiskoviny
Rollup

Reklamní tiskoviny
Fotostěna

Reklamní tiskoviny
Banner

Reklamní tiskoviny

Návrh grafického řešení — vlajka

Propagační předměty

Návrh grafického řešení — blok A5

Propagační předměty

Návrh grafického řešení — hrnek

Propagační předměty

Návrh grafického řešení — pero

Propagační předměty

Návrh grafického řešení — klíčenka

Propagační předměty

Návrh grafického řešení — papírová taška

Automobily

Branding automobilu

Navigace v budovách
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