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1 DIZAJN MANUÁL
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Eyes Closed
LightsOut

Dreamy
Nospi
Putty
Lully
Uspi
Buvi

gloom
Haji

Pillow
Sleepy

OffPixel
NoShine

EasyNight
Moonshine
SweetSleep

GoodMorning

čiastočná alebo úplná tma

stav depresie alebo úzkosti

Výber názvu značky

Základ každej značky alebo 
projektu je samotný názov, ktorý 
nesie veľmi dôležitú funkciu. 
Pri výbere názvu pre moju 
maturitnú prácu som zvažoval 
niekoľko názvov. Dospel som 
k záveru, že najlepšia varianta 
je pomenovanie “gloom”. 

V anglickom jazyku tento výraz 
predstavuje čiastočnú alebo 
úplnú tmu, alebo stav depresie 
alebo úzkosti.  Dokonale pasuje 
ku konceptu, a má dobrú 
chytlavú výslovnosť.
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Vývoj loga

Pri tvorbe loga som zámerne 
v prvej fáze experimentoval 

a vytváral symboly. Určil som 
si 12 základných symbolov ktoré 
som následne kombinoval každý 
s každým. Toto cvičenie mi veľmi 

pomohlo pri preskúmavaní 
vzájomných vzťahov symbolov.

 Po výbere najlepších 
variánt som dospel k záveru, 

že vyznačený symbol je svojou 
symbolikou vhodný pre použitie.



VYPNUTÉ

MESIAC

ZAPNUTÉ

1 DIZAJN MANUÁL
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Tvorba symbolu

Prvá verzia symbolu znázorňuje 
nielen deň a noc ale aj stav 
vypnutý/zapnutý. Zámerne 
som použil switch, ktorý 
je známy z mobilných telefónov 
a pre doladenie požadovanej 
idei som pridal tvar mesiaca. 
Takto vzniká finálny tvar loga. 

Toto logo znázorňuje prepnutie 
na spánok. Stav kedy človek 
“vypne”, alebo naopak
“zapne spánok”. 
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Vývoj loga

Pre dokonalé geometrické 
vlastnosti som vychádzal 

zo základného geometrického 
tvaru - kruhu. Pri tvorbe tvaru 
mesiaca je kombinovaný tvar 
kruhu tak, aby ich prelínanie 

vytvorilo výsledný tvar.

“Základňa” loga je vytvorená 
podobným spôsobom. Následná 

kombinácia tvarov vytvára 
finálny dizajn loga.



PRIMÁRNE LOGO SEKUNDÁRNE LOGO

SIEŤOVÁ KONŠTRUKCIA

1 DIZAJN MANUÁL
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Základné konfigurácie
loga

Finálny symbol je obohatený o názov.
Takto harmonicky vytvárajú základné 
a primárne logo. K základným 
konfiguráciám loga patrí 
aj sekundárne logo, ktoré 
názov neobsahuje.

Logo bude využívané aj na ikonu 
aplikácie. Zvolil som jednoduchú 
farebnú kombináciu fialovej a bielej. 
Kompozične je symbol vložený tak, 
aby nastal balanc medzi veľkosťou 
a šírkou.

Sieťová konštrukcia

Sieťová konštrukcia nám udáva
pomer medzi jednotlivými 
grafickými prvkami.
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OCHRANNÁ ZÓNA LOGA

PERCENTUÁLNE POMERY

11,5 %

50 %

25 %

25 %

11,5 %19,5 % 46,0 % 11,5 %

Ochranná zóna

Ochranná zóna loga slúži na ochranu 
pred nesprávnym umiestnením

a následným zásahom do zakázanej 
zóny loga.

Ochranná zóna symbolu bez použitia 
názvu ostáva takmer identická. Pre 

určenie minimálnej vzdialenosti loga 
od ostatných grafických prvkov 

alebo objektov je použitý základný 
geometrický tvar - kruh.

Percentuálne pomery

Percentuálne pomery udávajú 
kompozíciu a pomer grafických 
prvkov. Je zakázané akokoľvek

tieto pomery meniť.



NEGATÍV LOGA

FAREBNÉ LOGO

1 DIZAJN MANUÁL
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Farebné varianty loga

Primárne používané logo je biela 
varianta na fialovom podklade. 
Farebná varianta pozostáva 
zo základnej fialovej farby.
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ZÁKAZ ZMENY FARBY ZÁKAZ POUŽÍVAŤ LINKY NA LOGU ZÁKAZ ROTÁCIE LOGA

ZÁKAZ HORIZONTÁLNEJ MANIPULÁCIE ZÁKAZ VERTIKÁLNEJ MANIPULÁCIE ZÁKAZ MENIŤ KOMPOZÍCIU LOGA

Nepovolené 
modifikácie loga

Je zakázané akokoľvek manipulovať 
s logom. Akékoľvek iné variácie 
oficiálného loga alebo symbolu 

 sú zakázané. To platí pre farbu, tvar, 
rotáciu, kompozíciu alebo akékoľvek 

iné úpravy.
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1 DIZAJN MANUÁL
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Animácia loga - Youtube
youtu.be/5YUYQOTNVIo

Animácia loga

Začiatok animácie sa začína 
progresívnym budovaním základne 
loga negatívnym kruhom na ľavej 
strane. Logo dostáva podobu 
známeho switchu z telefónu.

Následne sa switch ‘zapne’, logo 
začína meniť farbu a tvar kruhu 
sa mení na mesiac.

V konečnej fáze logo nadobúda
svojú finálnu podobu.

Animáciu loga si môžete prezrieť 
použitím qr kódu nižšie
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PRIMÁRNE FARBY

SEKUNDÁRNE FARBY

BIELA

HEX: #FFFFFF
RGB: 255, 255, 255

PANTONE: 000C
CMYK: 0, 0, 0, 0

PANTONE® 2627 C

HEX: #3C1053
RGB: 60, 16, 83

PANTONE: 2627 C
CMYK: 85, 100, 6, 38

1 DIZAJN MANUÁL
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Základné farby

Primárne farby loga sú biela a fialová.
Tieto dopĺňa kontrastná žltá farba 
ktorá doplňuje spája a zároveň dáva 
kontrast výslednej grafike.

Sekundárne farby fialovej 
sú používané pre dosiahnutie 
hierarchie.

PANTONE: YELLOW C
HEX: #FEDD00

RGB: 254, 221, 0
CMYK: 0, 1, 100, 0

HEX: #662467
RGB: 102, 36, 103
CMYK: 1, 65, 0, 60

HEX: #A24A9C
RGB: 106, 74, 156
CMYK: 0, 54, 4, 36

HEX: #96849F
RGB: 150, 132, 159
CMYK: 6, 17, 0, 38

PANTONE® YELLOW C LIGHT PURPLE PINK GRAY



Typografia

Dizajn manuál, kampaň a všetky 
časti projektu gloom obsahujú 

iba dva základné fonty.

Použitý font loga sa nazýva Zen New.
Je použitý vďaka jeho jemnosti ale 

zároveň ráznosti, a vďaka jeho  
čitateľnosti. Na logo je použitý 

základný rez fontu - regular.

Využitie fontu Ubuntu je v celom 
projekte komplexnejšie. Využité 

sú tri rezy písma k dosiahnutiu 
hierarchie medzi medzi textom 

alebo grafickými prvkami 
a kompozíciou.
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PRIMÁRNY FONT FONT LOGA

Ubuntu

LIGHT

AÁBCČDĎEFGHIIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a á b c č d ď e f g h i i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  , . - § ? : _ ” ! ) / ( = %

REGULAR

AÁBCČDĎEFGHIIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a á b c čd ďe f g h i i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  , . - § ? : _ ” ! ) / ( = %

BOLD

AÁBCČDĎEFGHIIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a á b cčd ďe f g h i i j k l m n o p q r s t uv w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  , . - § ? : _ ” ! ) / ( = %

Zen New

REGULAR

AÁBCČDĎEFGHIIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

aábcčdďefghi i jk lmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  , . - § ? : _ ” ! ) / ( = %

Aa Aa
Aa Aa

UBUNTU-BOLD UBUNTU-REGULAR

ZEN NEW-REGULARUBUNTU-LIGHT
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REKLAMNÁ KAMPAŇ

Sociálne siete

Sociálne siete sú jedným 
z hlavných miest kde sa bude 
kampaň odohrávať. Cielenie 
kampane je nastavené
na neskoré hodiny aby tak 
bolo zasiahnutých čo najviac
relevantných ľudí.
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Obsah príspevkov

Pri sponzorovaných (platených) 
reklamách na instagrame 

je možný preklik priamo na web.

Obsah príspevkoch spočíva 
z pohľadu “na samých seba.”
Cieľom tohto pohľadu je aby 

sa bežný človek stotožnil 
s osobou na príspevku.

Nižšie vidíme text pri ktorom
je zámerne vyznačené slovo 

“iba” a tak ironicky podávame 
nelichotivý fakt.

Pod hlavným textom 
sa nachádza tzv. výzva 

pre potiahnutie hore. Instagram 
je známy svojím nekonečným 

scrollovaním. Pri ňom je práve 
vykonávaný tento pohyb.
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2 REKLAMNÁ KAMPAŇ

Tlačoviny

Plagáty, citylighty a zastávky. 
Toto sú formáty určené pre tlačoviny. 

“On sa za 3 hodiny nabije... TY NIE”
Táto veta upozorňuja na ľudí, ktorí 
používajú mobilný telefón neskoro 
v noci. Mobil sa v dnešnej dobe 
nabije za pár minút, avšak ľudské 
telo nemožno dobiť rýchlejšie.
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Spíš stále

Plagát upozorňuje na nedostatok 
spánku. Človek, ktorý spí krátko sa 

môže dostať do stavu kedy jeho 
mozog prestane efektívne vnímať a 

pracovať.

Takýto efekt na človeka môže mať pri 
určitých situáciách katastrofálne 

následky.
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2 REKLAMNÁ KAMPAŇ

TY NIE

“On sa za 3 hodiny nabije... TY NIE”
Táto veta upozorňuja na ľudí, ktorí 
používajú mobilný telefón neskoro 
v noci. Mobil sa v dnešnej dobe 
nabije za pár minút, avšak ľudské 
telo nemožno dobiť rýchlejšie.

Formát bilboardu obsahuje
zmenenú kompozíciu grafických
prvkov tak, aby bol veľkostne 
dominantný text a tak, aby 
ho bolo možné prečítať aj z auta



20



21

2 REKLAMNÁ KAMPAŇ

Raz a naposledy

Podľa štatistík je takmer 20% 
dopravných nehôd spojené
s nedostatkom spánku.

Preto obsah tlačoviny obsahuje 
zobrazenie ženy na nemocničnom 
lôžku s volantom v rukách a maskou 
na spanie cez oči.

Spanie za volantom? Radšej nie.
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2 REKLAMNÁ KAMPAŇ

Potlač reklamných 
predmetov

Súčasťou reklamnej kampane
sú aj reklamné predmety.
Konkrétne sa jedná o vankúše,
tričká masky na spanie. Tieto boli 
zrealizované formou sieťo tlače. 
Aplikované bolo logo značky alebo 
samotný symbol.
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Reklamné predmety

Na vankúšoch sa náchádza verzia 
loga s názvom značky, ktoré

je zarovnané na stred.
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2 REKLAMNÁ KAMPAŇ

Reklamné predmety

Tričká a polokošele  majú 
na strane srdca - na ľavej strane 
logo s názvom značky.
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Reklamné predmety

Posledným reklamným
 predmetom sú tzv. masky

na spanie. V strede sa nachádza
potlač loga. Konkrétne 

sekundárna verzia 
loga - bez názvu značky.



3 Webová
stránka
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Sociálne sieteIndikátor aktívného
slidu

Call-to akcie

Navigácia Stiahnutie

Indikátor aktívného 
slidu

3 WEBOVÁ STRÁNKA

Layout webovej 
stránky

Hlavná strana je navrhnutá 
spôsobom aby vás vždy doviedla 
k cieľu, stiahnutiu aplikácie.

Hlavná strana sa bude po skrolovaní 
správať tak, že horný panel, ktorý 
obsahuje: Soc. siete, navigáciu 
a logo - ostáva fixne pripevnený 
na rovnakom mieste.

Pri prechode na ďalší krok 
sa obsah webu automaticky 
zarovná tak, aby bol obsah 
presne na stred.
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Cesta k cieľu

Tento diagram znázorňuje ako 
by mala byzerať bežná cesta 

užívateľa na webe.
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Stiahnuť aplikáciu

Aké sú riziká? Stiahnuť aplikáciu

gloomako predísťdomov riziká

Kvalitným spánkom 

zažiješ spánkov viac

Na spánku záleží. Dĺžka, čas zobudenia ale hlavne kvalita

spánku sú veľmi dôležité faktory zdravého života.

��

Hlavná strana

Hlavné elementy hlavnej strany 
pozostávajú z budíku, pútavého 
titulku a tzv. call-to action.

Call-to action sú tlačidlá, ktoré
majú zámerne kontrastnú 
farebnosť a tak ako prvé 
upútajú užívateľa a dávajú 
mu pocit potreby na ne kliknúť.

33 WEBOVÁ STRÁNKA



Stiahnuť aplikáciugloomako predísťdomov riziká��

Riziká spojené 

s nekvalitným spánkom

3-5% obezity u dospelých môže byť spôsobené 

nedostatkom spánku.
1

2

3

4

5

6

Viac ako 100 tisíc úmrtí možno pripísať 

lekárskym chybám v dôsledku nedostatku 

spánku.

Takmer 20% všetkých dopravných nehôd a 

zranení je spojených s ospalosťou.

37,9% ľudí uviedlo neúmyselné zaspávanie 

počas dňa alebo v práci za posledných 30 dní.

Tí, ktorí užívajú tabletky na spanie, majú podľa 

BMJ 35% vyššiu pravdepodobnosť vzniku 

rakoviny.

40% všetkých pacientov s nespavosťou má 

koexistujúci psychiatrický stav.

   ďalších 93 dôvodov

prečo mať kvalitný spánok
Ako predísť rizikám

32

Riziká

Na tejto strane sa nachádzajú 
hlavné riziká spojené 

s nekvalitným spánkom.

Tieto riziká “strašia”/upozorňujú
užívateľa a vedú ich k uvažovaniu

ako predísť rizikám. Preto 
používateľ pokračuje ďalej.
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Stiahnuť aplikáciugloomako predísťdomov riziká��

Tipy predísť 

nekvalitnému spánku

Spať kvalitne a uvedomiť si prečo je 

pre nás kvalitný spánok veľmi dôležitý

Budiť sa v rovnaký čas každý deň, 

a tak si nastaviť a udržiavať svoj 

spánkový cyklus

Rýchlejšie a lahšie zaspávanie použitím 

vedeným meditácií

Obmedzovaním modrého svetla minimálne 

1h pred spánkom, použitím modrých filtrov 

na obrazovku. 

Naše riešenie

Ako predísť

Táto časť webu poskytuje 
používateľovi tipy na to ako
predísť nekvalitnému spańku.

33 WEBOVÁ STRÁNKA
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Stiahnuť aplikáciu

Stiahnuť aplikáciu Viac informácií

gloomako predísťdomov riziká��

Stiahnite si gloom

pre váš mobil.

Urobte prvý krok pre vaše zdravie. Aplikácia 

gloom vám pomôže s:

pravidelným spánkom

budík so spánkovým cyklom

spánková analytika

ľahko a rýchlo zaspať

gloom

Táto časť webu je rozhodujúca,
či bude užívateľ na svojej ceste

ku kvalitnému spánku 
pokračovať ďalej.

Preto sú mu poskytnuté hlavné 
body ako vám môže aplikácia 

pomôcť spolu s linkom
na stiahnutie.
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Stiahnuť aplikáciu

Stiahnuť aplikáciu

štatistikyrizikádomov aplikácia��

Na spánku záleží. Dĺžka, čas zobudenia ale hlavne kvalita

spánku sú veľmi dôležité faktory zdravého života.

Náš zobúdzací algoritmus je špeciálne navrhnutý aby vás zobudil

medzi spánkovými ciklami. To zabezpečí že sa zobudíte “ako nový”.

Pomôžeme vám

skrotiť svoj spánok

Dobrú nôcku,

sladké sníčky.

Landing page

Pokiaľ by sme chceli užívateľa 
priamo priviesť k stiahnutiu 
aplikácii existuje tzv. landing page.

Na tejto strane sú zobrazené hlavné 
dôvody prečo si aplikáciu stiahnuť 
a ako vyzerá.

33 WEBOVÁ STRÁNKA
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Náš zobúdzací algoritmus je špeciálne navrhnutý aby vás zobudil

medzi spánkovými ciklami. To zabezpečí že sa zobudíte “ako nový”.

Prebudiť sa ako nový?

Stačí správny čas.

Stiahnite si gloom pre váš mobil.

Stiahnuť aplikáciu

Dôležité kontaktyPrávne dokumenty Ďakujem za pozornosťRýchla Navigácia

GDPR

Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačné podmienky

Domov

Aplikácia

Riziká

Štatistiky

Stiahnuť aplikáciu

Spánkové poradenstvo - 0912 151 121

info@gloom.sk

gloom s.r.o.

Ivanka pri Dunaji, 90028

Železničiarská 7

Tento projekt je určený pre školskú prácu.

Tomáš Lipovský - SSUŠAT 2019

��
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IOS ANDROID

4 MOBILNÁ APLIKÁCIA

Ikona aplikácie

Pre ľudí, ktorí používajú mobilné 
telefóny denne, sú tzv. ikonky veľmi 
dobre známe.

Každý mobilný operačný systém má 
svoje “kostry”. Podľa nich 
je upravená veľkosť symbolu tak, 
aby boli kompozične a veľkostne 
ideálne pre tvar ikony.
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Prvé spustenie

Pri prvom spustení aplikácie
je užívateľ prevedený základným 

nastavením a tipmi 
na používanie aplikácie.
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4 MOBILNÁ APLIKÁCIA

Hlavné časti aplikácie

Hlavná strana aplikácie pozostáva 
z niekoľko hlavných častí:
- Ideálny čas na spánok
- Spustenie budíku
- Základná týždenná analytika
- Rýchly prístup k vedeným    
meditáciám

V spodnej časti obrazovky môžeme 
vidieť jednoduchú navigáciu, ktorá 
pozostáva z detailných analytík, 
hlavnej strany a nastavení.
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Premium

Aplikácia obsahuje možnosť 
predplatiť si prémiové služby, 

ktoré zahŕňajú napríklad 
množstvo vedených meditácií, 

ktoré stále pribúdajú. 

Predplatiteľ by každé 
3 mesiace dostal darček za 

“vernosť” - reklamné predmety.
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4 MOBILNÁ APLIKÁCIA

Analytika

Analytická časť aplikácie môže byť 
pre niektorých používateľov veľmi 
dôležitá. Údaje môžu byť získávané 
z inteligentných zariadení ako 
napríklad smart hodinky. Avšak 
telefón zvládne detekovať spánok 
aj pomocou zabudovaných 
senzorov v mobilnom telefóne.
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premium

Vedľajšie strany

Aplikácia obsahuje možnosť 
predplatiť si prémiové služby 

ktoré zahŕňajú napríklad 
množstvo vedených meditácií 

ktoré stále pribúdajú. 

Predplatiteľ by každé 
3 mesiace dostal darček za 

“vernosť” - reklamné predmety.
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