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Ukažte nám co milujete ... 
… a my vám navrhneme trefné logo pro webové stránky 

Většinou víte, co chcete. Nebo co se vám líbí. O tom, jak bude vypadat váš nový dům, se vám 
zdá v barvitých snech. Jaké auto chcete řídit, až doslouží stará oktávka, také víte přesně. Styl 
svatebního dne víte od chvíle, kdy před vámi partner poklekl s žádostí o ruku. 

Pak přijde chvíle na splnění snu. Jdete za návrhářem domů, automobilů či svatební 
designérkou. Popíšete představu barvitým jazykem, až si ho skoro zlomíte. Mluvíte o 
luxusním, přírodním, unikátním, barevném, rychlém a třeba i sexy. Zdá se, že návrhář vašeho 
„snu“ pochopil. Čekáte několik hodin, dnů či měsíců a dočkáte se něčeho, co jste vlastně 
vůbec nechtěli. Kde se stal problém? 

Co jsou to mood boards? 
Pokud se vám pojmenování v angličtině nelíbí, můžeme tomu říkat třeba nástěnka nálady a 
inspirace. Jak jste dnes naladění? Více do růžova a sedí vám něžné a sladké barvy? Či tmavá, 
smutná a tajemná? Nebo si připadáte jako kapitán na moři a všude kolem vás je námořnická 
modř, proužky, slunce nad hlavou a vítr v zádech? 

 

Obrázek 1 - Inspirujte se mood boardy na Pinterest.com 

http://www.artlogo.cz/blog/uploaded/blog/forgie/mood/obr-produkty-logo.png
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Jak mood board využít v praxi? 
Můžete ho využít pro cokoliv, třeba pro svatbu. Pokud si nejste jisti, v jakém stylu chcete váš 
obřad prožít, můžete se podívat na Pinterest.com. Mimochodem, tato sociální síť je skvělým 
pomocníkem pro ujasnění a přípravu vašeho mood boardu pro návrh jakékoliv příležitosti. 

Dalším příkladem může být návrh nového domu. Místa, kde strávíte kus života. Pokud si 
myslíte, že s architektem mluvíte stejným jazykem, možná se pletete. Kromě povídání 
najděte fotky vašeho vysněného domu. Pod pojmem “moderní dům” si každý představí něco 
jiného. 

  

Obrázek 2 – Pod pojmem moderní dům si každý může představit něco jiného 

Pro tvorbu loga je inspirace důležitá 
Těší nás, když si vyberete pro tvorbu loga právě nás. Váš vkus je pro nás stěžejní, proto od 
vás na začátku spolupráce potřebujeme oblíbené ukázky vašich log a barev. Pro návrh loga, 
který vám perfektně sedne, musíme pochopit, kdo jste a jaký komunikační styl je vám blízký. 

Pokud si u nás objednáte návrh loga, pečlivě vás vyzpovídáme pomocí vstupního dotazníku. 

 

Celý článek najdete zde: http://www.artlogo.cz/blog/navrhneme-trefne-logo-pro-webove-
stranky 
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