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  Položky  

Počet 

ks Bližší specifikace Typ loga  

Barva 

loga/preferovaný 

způsob aplikace 

loga  Ilustrační foto 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

1 Powerbanka 4000 

mAh,  

50 plochá powerbanka 

orientační rozměry 115 x 65 x 

10mm dárkové krabičce 

materiál: plast 

barva: bílá 

Logo č. 1  barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  

VZOREK 

2 Psací souprava s 

pouzdrem  

20+20 kuličkové pero s modrým nebo 

černým inkoustem a roller 

s modrým nebo černým 

inkoustem 

dárková krabička, pouzdro kůže 

nebo imitace kůže.  

pouzdro typu penál se zipem – 

varianta č. 1, pouzdro s poutkem 

– varianta č. 2.   

Logo č. 2  jednobarevné 

 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

https://www.inetprint.cz/psaci-souprava-alden-s-pouzdrem-cerna---rp_bny8350-58
https://www.inetprint.cz/psaci-souprava-alden-s-pouzdrem-cerna---rp_bny8350-58
https://www.inetprint.cz/webfiles/variants/main/full/PWB_TKC465-00.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_BNY8350-58.jpg
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3 Cestovní taška – 

víkendová taška pro 

ženy   

10 materiál: mikrovlákno/PVC, 

orientační velikost: 18 x 37 x 67 

cm 

barva modrá 

pevné spodní rohy 

Logo č. 2  jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

4 Kufr na kolečkách 10 kufr na kolečkách 

barva: bílá,  

velikost kabinového zavazadla, 

tzn., cca 56x45x25 cm 

materiál: plast 

Logo č. 1 Barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

5 USB flash disk  100 8 GB, v dárkové krabičce, 3D 

model, tvar loga Institutu pro 

veřejnou správu Praha  

Logo č. 1 Barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

6 Lanyard s karabinkou 350 plochý, materiál: lesklý nylon 

nebo polyester, barva modrá, šíře 

od 10 mm do 16 mm  

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

https://www.reklama-centrum.cz/fidget-spinner-antistres
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C78683367.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_BRT4623-51.jpg
https://www.inetprint.cz/images/pages/reklamni-klicenky-klasicke-nylon_01_full.jpg
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7 Zápisník 2 v 1 formát 

A5  

20 materiál: imitace kůže 

barevné kombinace: černá/bílá, 

červená/černá 

velikost: formát A5. 

linkovaný/nelinkovaný, 

bezdatumový  

Logo č. 1, 

2 

jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

8 Poznámkový blok 

linkovaný/nelinkovaný 

A5 - bezdatumový 

40 materiál desek: imitace kůže 

šitá vazba, gumička 

barva: černá 

velikost: formát A5 

Logo č. 1, 

2 

barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  

VZOREK 

9 Cestovní sada/komplet 

s power bankou 

40 obsah sady: min. power banka, 

USB, nabíječka do auta 

v pevném pouzdře 

barva pouzdra: bílá a černá  

Logo č. 1, 

2 

Jednobarevné, 

barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  

VZOREK 

https://www.inetprint.cz/zapisnik-2-v-1-journalbooks-doppio-format-a5-cerna-cervena---rp_c76225666
https://www.inetprint.cz/zapisnik-2-v-1-journalbooks-doppio-format-a5-cerna-cervena---rp_c76225666
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C76225666.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/DIAR_BBU062-2.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_BRT3967-58.jpg
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10 Sada na manikúru v 

pouzdře z imitace 

kůže, 4-6 dílná  

20 min. obsah manikúry: pilník, 

nůžky na nehty, pinzeta, štípačka 

na nehty  

nerez provedení 

pouzdro: Imitace kůže nebo kov. 

barva bílá 

Logo č. 1 barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

11 Sada nerezové butylky 

o objemu 200 ml – 250 

ml, včetně nálevky a 

dvou až čtyř pohárků. 

20 materiál: nerezová ocel. Barva 

nerez.  

objem: 200 ml – 250 ml, pohárek 

20-25 ml 

v dárkové krabičce 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  

VZOREK 

https://www.inetprint.cz/sada-na-manikuru-santini-galeta-v-pouzdre-z-imitace-kuze-4-dilna-bila---rp_d92194-90
https://www.inetprint.cz/sada-na-manikuru-santini-galeta-v-pouzdre-z-imitace-kuze-4-dilna-bila---rp_d92194-90
https://www.inetprint.cz/sada-na-manikuru-santini-galeta-v-pouzdre-z-imitace-kuze-4-dilna-bila---rp_d92194-90
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12 Keramický hrnek 

s podšálkem – ve dvou 

barevných provedeních 

30 materiál: keramika 

barva: červená, bílá. Objem 120 – 

170 ml.  Možnost umístění loga 

na podšálek.  

Možnost v dárkové krabičce.   

Logo č. 1, 

2 

Jednobarevné 

barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

13 Pouzdro na platební 

karty/vizitky 

50 materiál: hliník, barva bílá, 

event.. černá 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

14 Plastová bezdrátová 

nabíječka 

20 materiál: plast, barva: černá nebo 

bílá (možná kombinace), 

orientační průměr 7 x 1 cm, tvar: 

kulatý.  USB/Micro USB kabel 

součástí nabíječky – vhodné pro 

chytré telefony včetně iPhonu.  

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

15 Sada 2 skleněných 

hrnků (termo) 

v dárkovém balení  

20 materiál: sklo, barva: 

transparentní, skleněné 

termohrnky o objemu á 80 ml 

v dárkové krabičce - potisk na 

krabičce. Atest bezpečnosti pro 

kontakt s potravinami.  

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  

VZOREK 

https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_D04348-30.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C77540466.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_D45364-10.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C77817866.jpg
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16 Peněženka s pouzdrem 

na karty  

10 materiál: kůže/imitace kůže, 

pouzdro na karty je přípustné 

z plastu (kombinace materiálů). 

barva: černá  

orientační rozměry 10x7x2 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

17 Konferenční batoh 

s prvky brašny na 

notebook 

10 materiál: polyester 

orientační rozměr 7x27x38 cm 

barva: černá.  

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

18 Kvalitní cestovní taška 

s otevíráním ve stylu 

kufru - černá 

3 materiál: polyester.  

orentační rozměr: 55x25x33. 

barva: černá   

víkendová cestovní taška, 

možnost nošení v ruce i přes 

rameno, zip po celém obvodu 

tašky, postranní kapsy, několik 

oddílů uvnitř tašky  

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

19 Reflexní pásek – 

několik barev 

400 na zápěstí, na tašku – barva: min. 

3 barevné varianty. 

 bez loga 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

 

https://www.inetprint.cz/znackova-cestovni-taska-swiss-peak-sebum-s-oteviranim-ve-stylu-kufru-cerna---rp_ns095504
https://www.inetprint.cz/znackova-cestovni-taska-swiss-peak-sebum-s-oteviranim-ve-stylu-kufru-cerna---rp_ns095504
https://www.inetprint.cz/znackova-cestovni-taska-swiss-peak-sebum-s-oteviranim-ve-stylu-kufru-cerna---rp_ns095504
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_NS153944.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C78679366.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_NS095504.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_BRT3737-53.jpg
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20 Kvalitní kovové 

kuličkové pero v 

krabičce 

30 kovové kuličkové pero 

přítlačového typu, v elegantním 

provedení – nejlépe černo zlaté či 

černo stříbrné provedení.  

náplň v modré barvě 

dárkové balení 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

21 Měděné plnicí pero 10 materiál: měď  

barva: černo stříbrná nebo černo 

zlatá.  

náplň v modré barvě; hrot 0,5 

mm 

orientační rozměr: průměr 10 mm 

x délka 140 mm Váha: do 170 

gramů 

dárková krabička 

 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

22 Papírová taška lesklá  50 +50 dárková taška bílé barvy – textilní 

ucho, dvou rozměrů rozměry, a to 

22 x 27,5 x 10 cm; 16x25x8cm 

Logo č. 1 barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_D12591-10.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_MF4644644MT7.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/BAG_PP_BIANCO-LU-22-10-27-5.jpg
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23 Netkaná taška 

s vyseknutou rukojetí 

350 materiál: Netkaný polypropylen, 

barva: modrá, červená, bílá, 

orientační rozměr: 36x28 cm 

Logo č. 2 jednobarevně 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

24 Mléčná čokoláda 

s potištěným obalem  

3000 barva obalu bílá s barevným 

logem 

orientační rozměr čokolády 30 x 

30 x 6 mm 

váha 5 g 

mléčná čokoláda (min. 32%) 

Logo č. 1 barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

 

25 Žvýkačky bez cukru 1000 příchuť mátová 

4-6 ks v blistru  

rozměr max. 58x58x10 mm  

bílý přebal s logem  

Logo č. 1 barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

 

26 Plastový dávkovač 

mentolek  

500 barva transparentní  

orientační rozměr: 4,8 x 0,6 x 7,5 

cm 

hmotnost obsahu: 6 gramů  

 

Logo č. 1 barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

 

https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C78674169.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_BPH1182-51.jpg
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27 Kovové kuličkové pero 

s klipem 

400 barva: tyrkysová, modrá, červená, 

bílá 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

28 Držák na mobil  400 materiál: plast 

barva: modrá (200 ks), červená 

(200 ks) 

Logo č. 1, 

2 

Jednobarevné, 

barevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

29 Kovový multifunkční 

nůž 

25 orientační rozměr cca: 7,50 x 

3,00 x 11,00 cm 

Váha cca: 205 gramů / ks 

barva stříbrná 

materiál kov. Dárková 

krabička/plechová krabička.  

 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  
VZOREK 

30 Bavlněná nákupní 

taška 

400 materiál: Bavlna 140 g/m2 

barva: přírodní (200 ks), černá 

(200 ks) 

orientační rozměr: šířka 38 cm x 

výška 42 cm 

Logo č. 1, 

2 

barevné, 

jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  

VZOREK 

31 Konferenční desky na 

zip 

25 materiál: kůže, imitace kůže  

barva černá 

orientační Rozměr: 32,00 x 3,00 

x 25,00 cm (na záznamy formátu 

A4) 

Logo č. 2 jednobarevné 

 

FOTO, 

POPIS/PARAMETRY 

Na požádání  

VZOREK 

https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C79081967.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C76066866.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C78674766.jpg
https://www.inetprint.cz/webfiles/products/main/full/RP_C75105967.jpg
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LOGA – TYPY 

 

1. Barevná varianta 

                                    barvy:    

2. Jednobarevná varianty - bílá 
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 Černobílá negativní varianta 

Černobílá negativní varianta se použije v černobílém tisku, pokud je sytost pozadí vyšší než 35 %. Logotyp je možné použít pouze v bílé  barvě, užití odstínů 
není povoleno. 

Barevná negativní varianta 

Barevnou negativní variantu logotypu lze použít pouze v bílém provedení na kompaktní barevné ploše. Nutné je dodržení dostatečného kontrastu, není 
povoleno užití na světlé ploše. 

Užití je možné rovněž na jiném než jednobarevném podkladě, vždy ale musí být zajištěna dostatečná čitelnost.  

Logomanuál bude přílohou uzavřené smlouvy.   

 


