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Feel good design

Brand promise je podstatou všeho, co děláme.

Dnešní přístup a smýšlení o značce.

Making Delicious, Feel-Good Moments 
Easy for Everyone.
“Přinášíme okamžiky lahodných chutí a skvělé nálady pro každého.”

Sebevědomá
skromnost

Známý, a přesto
překvapující

Prostá
nedokonalost 

Vytvořit inspirativní design odpovídající naší  
celosvětové brand promise.

kazdy kontakt se zakaznikem je prilezitosti ukazat  
“feel-good moments”

Fotografie
Zachycují naše produkty 
a vyvolávají chuť k jídlu.

Veselá  •  Srdečná  •  Spolehlivá  •  Skromná  •  Hravá 
Osobnost naší značkyNáš cíl Naše filozofie

Vizuální řešení
Golden arches (Arches)
Proměna našeho loga ze statické 
ikony ve smyslový symbol.

Barevná paleta
Jsme zlatožlutá značka, která 
pracuje i s červenou i zelenou 
barvou.

Typografie
Vlastní, patentovaný typ  
písma, který sjednocuje náš  
globální hlas – k dispozici ve 
třech variantách.

Golden arches (Zlaté oblouky)
Kreativní, dynamické a cílené  
využití našeho loga.

Hravé vzory a ikony
Lehce rospoznatelne graficke 
prvky našich ikonických produktů.

Speedee Light
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Golden arches (Zlaté oblouky)

Logo McDonald’s Logo McDonald’s

SYMBOL (Token)

Použití SYMBOLU (Tokenu)

Použití Golden arches

Výjimky

Umisťujeme samotné logo, kdykoli je 
to možné. Použijte SYMBOL k podpoře 
loga, pokud k tomu měřítko, čitelnost 
a kontrast dávají příležitost, zejména 
na světlém nebo nepřehledném pozadí.

Zlaté oblouky jsou symbolem 
naší značky již více než 60 let 
a jsou naší inspirací ve všem, 
co vytváříme. Jsou mnohem víc  
než jen logo, jsou ikonou.

2X X

2X
Minimální výška
 
Tisk  4 mm
Digital 15 px

Poznámka: U Golden arches již 
neuvádíme ® nebo ™, s výjimkou 
korporátních webových stránek 
a podobných aplikací.

Volný prostor se rovná 
dvojnásobku šířky úpatí  
Golden arches.

O

NEpoužívejte jinou 
barvu než zlatou.

NEpoužívejte nečitelné 
kombinace pozadí 
a loga.

NEpoužívejte stínování. Logo NEpoužívejte jako 
písmeno.

Interpretaci zlatých oblouků lze 
využít na fotografiích.

V omezených případech může být 
logo na materiálu otočeno nebo 
vytištěno v jiné barvě.

Poznámka: Výjimky, jako například zde uvedené příklady, vyžadují povolení  
     týmu Global Brand.

Použití Golden arches se řídí pravidly danými v kapitole Použití Golden 
arches. Nejlepší způsoby najdete v průvodci použití oblouků.

Volný prostor je rovný vzdálenosti mezi vnější stranou úpatí loga 
a okrajem SYMBOLU.

X

XX

Minimální výška
 
Tisk  6 mm
Digital 25 px

Poznámka: U SYMBOLU již  
nepoužíváme ® nebo ™, s vý-
jimkou korporátních webových 
stránek a podobných aplikací.

SYMBOL umístěte do jednoho z rohů layoutu. Jeho přesné umístění 
v rohu a umístění v kvadrantech je flexibilní, jak je uvedeno zde.  
Preferované umístění je vlevo dole nebo vpravo nahoře.

Měřítko a umístění SYMBOLU 
jsou flexibilní v závislosti na 
kontextu. Čitelnost SYMBOLU 
zajistí, aby byla naše značka 
snadno rozpoznatelná.

NEumisťujte SYMBOL  
na střed.

Pro použití SYMBOLU platí několik pravidel:
1. Ve většině případů používáme logo, kdekoli je to možné. 
2. Pokud není dostatek místa, použijte logo na zeleném podkladu.
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Příliš křiklavé
Logo je vidět, ale 
vzájemně si konkuruje 
s obrázkem.

Bez kontrastu
Logo v malém měřítku se ztrácí 
 na bílém pozadí.

Správně
SYMBOL podporuje logo a kontrastuje 
s ním.

Příliš nenápadné
Velikost loga je v pořádku, 
ale ztrácí se na pozadí.

Správně
Značka i sdělení jsou 
v rovnováze.

Pro větší efektivitu a lepší čitelnost používejte SYMBOL 
namísto samotného loga.

Když se Golden arches ztrácejí v davu. 

Když má fotografie na pozadí kontrastní barvy.

Logotyp se používá pouze 
v černé nebo bílé barvě.

NEuzavírejte logotyp  logem. Logotyp nijak NEupravujte.

Logotyp Použití sloganu

i’m lovin’ it

Naši značku znají všichni – nemusíme ji tedy vyslovovat/psát. Slogan používejte smysluplně.

Dbejte na to, aby byl slogan používán smysluplně. Příliš častým používáním 
ztrácí na významu. Jeho předvedení může být účinnější než jeho vyslovení.

Vyvarujte se zakomponování loga a SYMBOU do logotypu. 

Logotyp je ve většině případů vyhrazen pro nápis a logo McDonald’s.

Volný prostor se rovná výšce písmene „o“ v logotypu McDonald’s.

Volný prostor se rovná výšce písmene „o“ ve slově „lovin’“.

Minimální výška
 
Tisk  3 mm
Digital 8 px

Minimální výška
 
Tisk  3 mm
Digital 8 px

Poznámka: U logotypu již nepo- 
užíváme ® nebo ™, s výjimkou 
korporátních webových stránek 
a podobných aplikací.

Poznámka: U sloganu již  
nepoužíváme ® nebo ™, s výjimkou 
korporátních webových stránek 
a podobných aplikací.



6
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Použití Golden arches 

Golden arches

Zlaté oblouky

Pár příkladů, jak pracovat s Golden arches

Tato kapitola informuje o dynamickém a kreativním způsobu využití zlatých oblouků.

Různé podoby zlatých oblouků… 

Výrazné/zjevné Jemné/implicitní
Ve světě bojujeme o pozornost. Abychom vyčnívali nad ostatními, 
snažíme se využívat výraznější varianty oblouků, ze kterých lze 
jasně rozpoznat McDonald’s.

V našich restauracích a digitálních aplikacích používáme logo  
mnohem decentněji.

Působí přirozeně.

Ořez Scéna Pohyb Začlenění Úhel Opakování

Podporují ústřední myšlenku. NEpoužívejte je jako dekoraci.

Golden arches nijak NEměňte.

Použijte pouze nabízené varianty výřezů Golden arches.

Výjimka: 
Ve fotografiích lze použít  
alternativní ořezy. Takové  
návrhy však musí být schváleny 
týmem Global Brand v Chicagu.

Pokud jsou Golden arches z důvodu přílišného ořezu méně  
zřetelné, používáme navíc k podpoře naší značky  
logo nebo SYMBOL.

Spojením Golden arches s fotografií se naše značka dostává 
do středu pozornosti. 

Povolené výřezy Golden arches

Golden arches + fotografie
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Barva značky

Barva značky Červené prvky

Barevné kombinace souvisí se zájmem zákazníka.

Poměr barev Poměr barev v praxi

Jsme zlatožlutá značka s červenými prvky. V Evrope i nadále používáme zelenou barvu. Červená je velmi silná barva. Akcenty červené barvy lze přidávat 
s pomocí různých technik.

Stačí mrknout a minete to
Zájem trvající 2–3 sekundy

Síla značky 10
Síla produktu 1

Na první pohled
Zájem trvající 1–2 sekundy

Síla značky 5
Síla produktu 5

Chvilkový zájem
2 minuty + zájem

Síla značky 1
Síla produktu 10

Upřednostňujeme zlatožlutou barvu před zelenou a červenou. Pamatujte, že ne u každého použití bude zachována stejná rovnováha 
barev. 

Využití barevné škály záleží na jednotlivých typech komunikace.

Headline goes he
Lorem ipsum dolor sit amet, cons
scing elit. Etiam maximus, dui ege
sollicitudin, urna nibh gravida ligu
tempor urna nulla id ligula. Vivam
ornare sed lectus ut, sollicitudin s
Aenean tincidunt diam ut orci rut
quam congue. Nam condimentu

m

Typografie Detaily Informační 
grafika

Fotografie 

Hledání cesty Komunikace Sociální média
 

Webové stránky Označení 
restaurace

Uvnitř: POP, informační 
panely, detaily v interiéru

 

POP materiály Ikonické
produkty

Produkty s logem 
McDonald’s

Důraz na červenou

Důraz na zlatožlutou



8

Barevná paleta značky 

Naše zlatá barva, která se inspirovala 
zapečeným sýrem a křupavými hranolky,  
je chutná, veselá a jasná.

Naše červená barva se podobá našim  
ikonickým hranolkům namočeným v kečupu. 

Zelená barva se používá zejména v evropě.

Funkční palety – omezené použití

Primární barvou naší značky už není černá. V naší nové vizuální identitě se používá pro písmo.

Černá karbonová, světle šedá a kraftová hnědá jsou vyhrazeny pro použití v interních komunikačních 
materiálech a některých ilustrativních prvcích.

Takhle NE Takhle NE

NEpoužívejte barvy, které nejsou obsažené v naší nové vizuální paletě.

nové

nové

nové
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Typografie

Typografie

Představujeme Speedee

Sazba 

Speedee se inspirovalo Golden arches a dodává špetku naší  
osobnosti všemu, co říkáme. Jednotný font na celém světě.

Speedee je k dispozici ve třech řezech (bold, regular a light) 
a dvou stylech (plná šířka a zhuštěné).

Použití a styl

Speedee Light
Speedee Condensed Bold
Speedee Condensed Regular
Speedee Condensed Light

 
 

 

 

 Titulky musí být 
krátké a milé.
Do podtitulků se skvěle hodí Speedee Regular.
Pro zdůraznění použijte Speedee Bold.
Speedee Regular a Light se výborně 
hodí pro reklamní text a pro další 
případy, kdy na jednom místě 
podáváme větší množství informací. 

Přestože je font Speedee Bold velmi 
dobře čitelné, může být obtížné ho 
číst ve větším rozsahu. Tučné písmo 
používejte pouze pro zdůraznění.

Zvýraznění 

Použití barev

V interní komunikaci  lze McDonald’s Gold barevně zvýraznit a vytvořit tím 
hierarchii a zvýšit důraz.

V digitálním kontextu orientovaném na zákazníka se vyvarujeme 
barevných kombinací, které osobám se zrakovým postižením  
způsobují potíže při čtení.

 

 

 

 

 

Černé písmo 
na bílém pozadí.

Černé písmo 
na světlé fotografii.

Menší množství červené  
barvy lze použít jako důraz.

V digitálním prostředí  
nepoužívejte bílou barvu 
na zlatém pozadí.

V digitálním prostředí 
nepoužívejte bílou  barvu 
na kraftovém pozadí.

V digitálním prostředí  
nepoužívejte zlatou barvu 
na bílém pozadí.

V digitálním prostředí  
nepoužívejte kraftovou  
barvu na bílém pozadí.

Červené pozadí 
používejte přiměřeně.

Bílé písmo 
na tmavé fotografii.

Černé písmo 
na zlatém pozadí.

NEpoužívejte zlatý reklamní text. NEpoužívejte kraftový reklamní text.

Takhle NE

Správný proklad (prostor přidávaný svisle mezi řádky) zajistí, aby 
naše typografie měla konzistentní vzhled.

Speedee BOLD

Pro titulky a podtitulky 
používejte Bold.

Making Delicious, 
Feel-Good  
Moments Easy 
for Everyone.

Making Delicious, 
Feel-Good  
Moments Easy 
for Everyone.

Making Delicious, 
Feel-Good  
Moments Easy  
for Everyone.

Making Delicious, 
Feel-Good  
Moments Easy  
for Everyone.

Speedee REGULAR a LIGHT
Pro reklamní text používejte Regular a Light.
Speedee CONDENSED
Pro reklamní text používejte Regular a Light.

Zarovnání
 Téměř vždy zarovnáváme vlevo.
 Větu pokaždé.
  Zarovnávání vlevo používáme ve většině případů, ale podle potřeby  
  s ním můžeme pracovat.

 

Proklad

Lovin’ it Not lovin’ it

Příliš volný (proklad 135 %)Vzdušný (automatický proklad)

Vzdušný (120 % proklad) Příliš těsný (proklad 80 %)
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Bonjour, McDo.

Příklady použítí v různých typech komunikací 
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Fotografie jídla

Fotografie jídla Techniky a detaily

Nejlepší postup

Rekvizity

Fotografiemi jídla chceme být rozpoznatelní a primárně vyvolávat chuť k jídlu.

Drobné chybičky v detailech připomínají divákovi, že naše jídlo  
připravujeme ručně a dodávají mu autentičnost.

Jídlo vždy leží na obalu, nikdy přímo na ploše.

Přirozené osvětlení navozuje přívětivé, milé a reálné prostředí.

Autentické materiály, povrchy, obaly a pozadí přesně odrážejí zážitky 
spojené s jídlem.

Zlaté tóny dodávají výsledku sytost, hloubku a chuť.

Hloubka plochy zvýší důraz na produkt.

Autentické prostředí 
Řada povrchů a pozadí zprostředkovává autentické prostředí.

Příprava Pára Prskání
Jídlo v pohybu
Pomocí okamžiků zachycených na fotografiích, pomáháme 
vyprávět příběh naší značky.

Dřevo

Kov

Prvky, které se v restauraci 
opravdu používají. 

Používáme skutečné balení pro autentické 
prostředí v restauraci, doma i na cestách.

Takhle NE

NEpoužíváme materiály, které jsou 
naší značce cizí.
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Lifestylové fotografie

Lifestylové fotografie

Příklady kompozice

Prostředí 

Jídlo v hlavní roli
Lifestylové fotografie vznikají spontánně a odráží autenticitu. 

Uakzujeme, že naše jídlo chutná všude.

Obsazení
Různorodí, bezstarostní a optimističtí lidé,  
kteří si užívají každého momentu.

Kompozice
Jednoduchá, úderná, se špetkou nedokona- 
losti. Trochu překvapivá, a dokonce trochu 
abstraktní.

Scénář 
Vždy spontánní, pozitivní a povznášející.

Barva
Přirozeně živé barvy. Na vhodných místech 
zlaté tóny s červenými prvky.

Osvětlení
„Zlaté“, přírodní osvětlení.

Produkt a balení
Jídlo vždy vypadá chutně, balení  
je nezaměnitelné

Prostředí
Čisté, teplé a příjemné. Ukazujemet, že naše 
jídlo chutná na mnoha místech, nejen v našich 
restauracích.

Emoce
Od radostných až po soustředěné. Zachycené 
osoby vyjadřují emoce odpovídajících situacím.
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Hravé vzory a ikony

Hravé vzory a ikony

Příklady použití

Nepovolené použití

Hravé vzory a ikony

Hravé vzory

Naše značka je spojena s ”feel good moments”. Tyto zajímavé grafické modely používáme opatrně a s rozmyslem.

Hranolky s kečupem

Prezentace

Rozteklý sýr

Dárkové karty

Sezamová semínka
Používejte je na bílém nebo zlatém pozadí.

Hravé vzory nesmějí být ani příliš velké, ani příliš malé.

Nepoužívejte hravé vzory společně 
s fotografií.

Neměňte barvy hravých vzorů.

U vzoru Jumble (zmatek) se vyhněte opakování motivu.

Vzor Jumble (zmatek) 

Merchandising

Poznámka: Použití těchto vzorů pouze po schválení týmem Global Brand.

Fry Box, Big Mac a Happy Meal
Používejte pouze výše zobrazené ikony. 

Hravé vzory by se neměly nijak měnit. 

Animace/4D Pohlednice Branding
NaRovinu_frame_1200x700mm_0319_SK.indd   1 05.03.19   15:04

nové
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Design restaurace

Design restaurace

Přizpůsobivé používání zlaté

Začlenění oblouků

Feel good moments

Příklady materiálů

Restaurace jsou srdcem naší značky.

Barvy naší značky používáme kreativně.

Naše logo používáme kreativním způsobem, dynamicky a cíleně. 

Naše vizuální identita je více než jen čerstvý barevný nátěr.

Od velkých věcí… … až po drobné detaily.

Od velkých věcí… … až po drobné detaily.

Materiály na pozadí Golden arches v moderním kontextu

Sekundární grafika

Sezení na stupních

Technologie

Kiosek a služby 

Možnosti interakce

Dlaždice
Čistá, světlá.

Beton
Moderní, městský.

Obloha
Optimistická.

Kov
Profesionální, precizní.

Příroda
Svěží. 

Kraftový papír
Přírodní, zodpovědný.

Dřevo
Teplé, přívětivé.

Černá karbonová
Neutrální, decentní.


