Jednotný vizuální styl

LORM z.s.

1.1 Značka / pozitivní varianta
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce
o problematiku osob s hluchoslepotou z řad
odborné i laické veřejnosti.

Organizaci LORM se podařilo vybudovat
v České republice síť základní sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V Poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově
Hradci, Brně a Ostravě poskytujeme hluchoslepým lidem registrované sociální služby.

C: 0 M: 94 Y: 94 K: 6
K: 100 %

Barevné složení CMYK

1.2 Značka / negativní varianta
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce
o problematiku osob s hluchoslepotou z řad
odborné i laické veřejnosti.

100 %

Organizaci LORM se podařilo vybudovat
v České republice síť základní sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V Poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově
Hradci, Brně a Ostravě poskytujeme hluchoslepým lidem registrované sociální služby.

50 %

1.3 Značka / černobílá varianta
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce
o problematiku osob s hluchoslepotou z řad
odborné i laické veřejnosti.

Organizaci LORM se podařilo vybudovat
v České republice síť základní sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V Poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově
Hradci, Brně a Ostravě poskytujeme hluchoslepým lidem registrované sociální služby.

K: 70 %
K: 100 %

Barevné složení – Black

Rozměr 210 x 280 mm

2.1 Inzerce A
V inzerci typu A je v dolní části
větší prostor pro textovou část.

HEADLINE
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AUTEM FUGIT AUDIPIENDA VELIQUAME QUATIBUS HLUCHOSLEPÍ
ESTIATIA DEBIT UT ADIPSAP EDITIUNDA DIS DOLORISQUO EAQUE DEM
AUDAE ČERVENOBÍLOU HŮL.
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Je to jejich hůl pro zivot.
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K: 80 %

C

C: 0 M: 94 Y: 94 K: 6
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Rozměr 210 x 280 mm

2.1 Inzerce B
V případě, že je textová část
v dolním červeném pruhu menšího
rozsahu, doporučujeme použítí
nižší výšky červeného pruhu a to
velikostí A + 1/3A
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2.3 propagace / pozvánka
Pokuď má být kladen důraz na sdělení,
je možné pruhy zaměnit a pro sdělení použít
negativního, tedy červeného podkladu a pro
značku a informaci o občanském sdružení,
do pruhu bílého. Tuto variantu však používáme pouze tam, kde klasický layout nevyhovuje podmínkám užití.

A LITTLE
JAZZ
MASS

24. 9. 2013 / 19:30 / kostel sv. Václava, nám. 14. října, Praha 5
W. Bolcom (*1938) - Gospel“What a Friend We Have in Jesus“
J.M. Michael (*1962) - Intrada in Jazz, Choral “Hilf, meines Lebens”
W. Bolcom (*1938) - Gospely "O Zion, Haste" a "How Firm a Foundation“
J.B.J.M. Reger (1873-1916) - Fantazie na chorál „Wachet auf ruft uns die Stimme“ op. 52, No.2
Výběr z gospelů a spirituálů acapella
Bob Chilcott (*1955) – A Little Jazz Mass

KONCERT PRO LORM

– SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ

2.4 Inzerce / texty
Lorescil ea vit qui dollani hillabo. Musciam
audae. Haribusant. Udant et quisquam quae
coreptaquat estrum dolores simporit hiliquam
quias min nati con rerchiti dit eos volecus,
veles qui volorem enet qui dit archiliquat apistrum ea soloreh endit, quis nobite sant faccus
re, sin porum samet del ipsam volessimus do-

DMS LORM, DMS ROK LORM, číslo účtu

POMÁHEJTE HLUCHOSLEPÝM S NÁMI
Sbírkový účet: 43-8709380297/0100
Odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777.
Přispívat můžete také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.
Stačí na stejné číslo odeslat SMS ve tvaru DMS ROK LORM a každý
měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Cena DMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

DMS LORM, číslo účtu

Pomáhejte hluchoslepým s námi
odesláním dárcovské sms ve tvaru
DMS LORM na číslo 87 777
sbírkový účet: 43-8709380297/0100
Cena DMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

3.1 Písmo
Lorescil ea vit qui dollani hillabo. Musciam
audae. Haribusant. Udant et quisquam quae
coreptaquat estrum dolores simporit hiliquam
quias min nati con rerchiti dit eos volecus,
veles qui volorem enet qui dit archiliquat apistrum ea soloreh endit, quis nobite sant faccus
re, sin porum samet del ipsam volessimus do-

loris serfere vitatem quibus volorum diaeptae
proria dicipsam sVelignitiae nim con consecte
porem ratus.
Nam, et aditia consequatur? Osant eici
ofﬁcatium vendis dolorem cuptatqui rae ne
moloremqui coreprerspe praepudae pro voluptatem faccuptur? Xim ium dollatu resciusda

Futura CE / Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZabcdefghijklmnopqrstuvw
xyz0123456789
Futura CE / Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456
789
Futura CE / Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123
456789

