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Základní informace

Co bt partner nabízí
Kromě loga a definice vizuálního stylu značky Broker Trust Partner můžete využívat následující 
propagační materiály a služby. Tiskové i online materiály nabízíme ve dvou variantách. S Vaším 
logem, pokud máte vlastní „brand“, a bez něj. 

• Vizitky
• Hlavičkový papír
• Bloky
• Plakáty
• Prezentační desky 
• Roll up 
• Banner na web
• Design webu
• Šablona na newsletter
• Banner na web
• Mustr e-mailového podpisu
• E-mailová doména „jmeno.prijmeni@btpartner.cz“

Jak objednávat
a) tiskové materiály (vizitky, hlavičkový papír, bloky, prezentační desky, plakáty, roll up)
Objednáte online přímo v tiskárně. Na adrese www.reptisk.cz/btpartner zvolíte požadované spe-
cifikace, vyplníte Vaše iniciály a vložíte případné logo. Ihned se Vám zobrazí náhled, cena i datum 
dodání. A systém si automaticky vygeneruje tisková data. 

b) online šablony (web, newsletter) 
Jsou připravené v naší aplikaci na tvorbu webu www.poradenskyweb. Při vytváření webu Vám 
budou automaticky nabídnuty. Pokud neděláte web v této aplikaci, vycházejte z designu dle 
tohoto manuálu. Případě si je můžete stáhnout v PDF z našeho marketingového e-shopu  
www.mojeznacka.brokertrust.cz.

c) ostatní materiály a služby (banner na web, e-mailový podpis, e-mailová doména)
Objednáte v marketingovém e-shopu Broker Trustu, kde je zároveň uveden detailní popis, co 
služba obsahuje vč. cen. Na adrese www.mojeznacka.brokertrust.cz si vyberte požadovanou 
variantu a objednáte. Ohledně dalšího postupu Vás budeme kontaktovat.

Více o projektu
Veškeré podrobnosti k projektu Broker Trust Partner vč. vizuálů naleznete 
na www.mojeznacka.brokertrust.cz.
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Logo Broker Trust Partner
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Šířka linky symbolu
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Ochranná zóna loga je definována šířkou linky symbolu v logu
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Barevnost
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Arial Regular + Bold
Quisque fermentum, nibh ac egestas ultricies, turpis tortor 
fringilla ligula, non ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean 
porta sit amet felis non lacinia. Cras at magna sed urna varius 
volutpat. Morbi mollis ante eu pretium fringilla. Donec elementum 
at eros vitae lobortis. Etiam neque quam, tempus lacinia ligula at, 
lobortis venenatis ligula. Maecenas vitae convallis est. Donec eget 
enim dictum, auctor ligula sed, egestas risus. 
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Typografie
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Vizitka bez loga poradce 90 x 50 mm
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Vizitka s logem poradce 90 x 50 mm
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Firemní dopisní papír
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Hlavičkový papír s logem poradce
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Co: Kdy:

Kde: Kdo:

www.btpartner.cz

Blok A4 s jemným čtverečkem
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Brandované desky na dokumenty
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Brandované modré desky na dokumenty

www.brokertrustpartner.cz

Vaše logo

Partner

www.brokertrustpartner.cz
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Plakáty A1 a A4

A1 - 594 x 841mm / A4 - 210x 297mm A1 - 594 x 841mm 

A1 - 841 x 594mm A1 - 594 x 841mm 
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Broker Trust Partner 
je certifikovaný profesionál v oboru 

finančního poradenství, který spolupracuje 
se společností Broker Trust, a.s.

Broker Trust, a.s., se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným investičním 
zprostředkovatelem a samostatným zprostředkovatelem pro pojištění a spotřebitelské úvěry pod IČ: 26439719. Více informací na www.brokertrust.cz/proklienty.Broker Trust, a.s., se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, je na základě registrace a osvědčení vydaného 

Českou národní bankou registrovaným investičním zprostředkovatelem a samostatným zprostředkovatelem 
pro pojištění a spotřebitelské úvěry pod IČ: 26439719. Více informací na www.brokertrust.cz/proklienty.

Co Broker Trust poskytuje 
Broker Trust Partnerům?
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Roll up
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850 x 2000mm 
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Podpis e-mailu bez loga poradce
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Vážený obchodní partneři,

na konci tohoto ukázkového e-mailu naleznete vzor podpisu BT Partner. A toto je postup, jak si 
podpis vložíte do Outlooku:

1. Otevřete si nový email.
2. V záložce „vložení“ kliknete na „podpis“ a vyberete „podpisy“.
3. Otevře se Vám okno „podpis e-mailu“.
4. Zvolíte „nový“ a nakopírujete podpis. 
5. Případně si můžete upravit velikost písma, pokud by bylo třeba. Ale zachovejte prosím poměr 

velikostí. Nad první linku můžete doplnit i rozloučení (např. S pozdravem).
6. Nastavíte, kdy se má podpis zobrazovat. Doporučujeme zvolit obě volby, tj. „nové zprávy“ i „od-

povědi a předané“.
7. Uložíte.

S přátelským pozdravem

Arnošt Peníze
finanční poradce

+420 732 633 565
arnost.penize@poradce.cz
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Podpis e-mailu s logem poradce
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Arnošt Peníze
finanční poradce

+420 732 633 565
arnost.penize@poradce.cz

Vážený obchodní partneři,

na konci tohoto ukázkového e-mailu naleznete vzor podpisu BT Partner. A toto je postup, jak si 
podpis vložíte do Outlooku:

1. Otevřete si nový email.
2. V záložce „vložení“ kliknete na „podpis“ a vyberete „podpisy“.
3. Otevře se Vám okno „podpis e-mailu“.
4. Zvolíte „nový“ a nakopírujete podpis. 
5. Případně si můžete upravit velikost písma, pokud by bylo třeba. Ale zachovejte prosím poměr 

velikostí. Nad první linku můžete doplnit i rozloučení (např. S pozdravem).
6. Nastavíte, kdy se má podpis zobrazovat. Doporučujeme zvolit obě volby, tj. „nové zprávy“ i „od-

povědi a předané“.
7. Uložíte.

S přátelským pozdravem
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Banner na web, velikost 250 x 100 px
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Design webových stránek – detail úvodu
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Design webových stránek – celý web
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Design webových stránek s logem poradce – detail úvodu
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Design šablony pro newsletter
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Design šablony pro newsletter s logem poradce
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Máte nějaké dotazy? Rádi zodpovíme Vaše otázky na mojeznacka@brokertrust.cz.
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