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Výběr výrobku pro branding

Vyberte si v našem e-shopu požadované zboží.

U zboží, umožňujícího online vizualizaci a umístění vašeho logotypu naleznete
barevné tlačítko zobrazující možnost vizualizace daného výrobku:

Kliknutím na toto tlačítko se vám otevře vizualizační software, ve kterém budete moci
dále pracovat se svým logem:

Pro nahrání požadovaného loga stiskněte nyní tlačítko Nahrajte logo. Upozorňujeme,
že nahrávané logo musí být v požadovaném formátu a kvalitě.



Nyní klikněte na tlačítko NAHRÁT NOVÉ LOGO, otevře se vám okno s informací
o požadovaných formátech loga, nutných pro správné zobrazení a profesionální
práci s výrobkem:

Nahrajte své logo ve vybraném formátu stisknutím tlačítka ZVOLTE SOUBOR LOGA
a zvolte svůj soubor obsahující logo umístěný na vašem zdrojovém disku.



Po nahrání vašeho loga se vám zobrazí následující komunikační okno, ve kterém
vyhodnotíte správnost plné barevnosti vašeho loga a správnost systémem automaticky
navržených variant v bílé a černé.

V případě, že nejste spokojeni s navrženou konkrétní barevnou variantou vašeho loga 
a nemáte k dispozici kvalitnější verzi logotypu, vyberte pod danou barevnou
variantou tlačítkem OK/NESPRÁVNĚ svou volbu:

Potvrďte svůj výběr tlačítkem POTVRDIT NOVÉ LOGO, poté bude vámi nahrané logo
a jeho zvolená barevná varianta nahrána do GALERIE LOG, se kterými můžete pracovat
i kdykoliv v budoucnosti, pokud navštívíte znovu naše stránky e-shopu.



Nyní vyberte v nabídce našeho e-shopu požadovaný výrobek a proveďte svou volbu
kliknutím na něj, poté se vám otevře stránka s výrobkem, na kterém uvidíte své logo:

Nyní kliknutím na motiv vašeho LOGA zobrazeného v nabídkové GALERII dojde
k automatickému rozmístění tohoto loga na všechny zvolené reklamní předměty
v našem eshopu, a to již v předdefinovaných zónách vhodných pro potisk vašeho loga
na našem výrobku:



V tomto EDITORU LOGA můžete nalézt v jeho levé části následující ovládací prvky a 
funkce:

Pro úpravu a editaci loga na vybraném výrobku klikněte na tlačítko UPRAVIT, výrobek
se vám otevře ve speciálním editoru, ve kterém můžete s logem dále pracovat:

Vložení dalšího loga z galerie 
logotypů do zobrazení tohoto 
konkrétního výrobku

Vložení textu, doprovodného 
prvku vizualizace vašeho loga, 
s možností vložení vlastního 
textu, jeho editace a 
formátování.

Vložení a formátování 
linky

Vložení a formátování 
obrazce/rámečku

Krok zpět

Krok vpřed

Pomůcka pro ukotvení 
zvolených objektů na výrobku 
pro společný posun objektů 
po ploše výrobku 
v předdefinované zóně pro 
potisk.

Zobrazení nápovědy



Ovládací prvky a klávesy v editoru

Ovládání plochy editoru:

Kolečko myši = přiblížení/zvětšení

Potažení levým tlačítkem myši = posunutí objektu v 
tiskové zóně

Mezerník + levé tlačítko myši = posunutí tiskové zóny

Podržení Alt = aktivace kotvy při posouvání objektů

Ctrl + C = kopírovat aktivní objekt

Ctrl + V = vložit objekt ze schránky

Ctrl + R = reset tiskové zóny (přiblížení/pozice)

Ovládání vizualizační zóny:

Kolečko myši = přiblížení/zvětšení vizualizace 
obrázku

Potažení levým tlačítkem myši = posunutí 
objektu v tiskové zóně

Ctrl + R = reset tiskové zóny (přiblížení/pozice)



Vytvoření vlastní grafiky v editoru
Stisknutím tlačítka LOGO se zobrazí okno s možností vložení dalšího vámi vybraného
loga pro vložení do motivu na daný výrobek.
Po výběru vašeho loga z galerie nebo nahrání nového logotypu z vašeho disku se toto
logo automaticky vloží na předdefinovanou pozici v Editoru:

Nyní můžete toto logo upravovat, tj. zvolit jeho umístění, velikost a rozměry na
vybraném výrobku, či vybrat jeho ČERNOU anebo BÍLOU variantu.
Po této úpravě můžete opět uložit motiv do galerie pomocí tlačítka ULOŽIT MOTIV,
nebo odeslat zpracovaný motiv k výrobě stisknutím tlačítka POKRAČOVAT. Taktéž
můžete zvolit funkci TEXT a dále pokračovat ve své práci na vizualizaci motivu.



Práce s textem na výrobku
Stisknutím tlačítka TEXT dojde k vložení textového pole do předdefinované pozice
vašeho pracovního motivu:

V dolní části editoru můžete nalézt sadu klasických funkcí pro další práci s vaším
textem:

Po úpravě vašeho textu můžete opět přejít k funkci uložení motivu do galerie
kliknutím na tlačítko ULOŽIT MOTIV nebo POKRAČOVAT a odeslat zpracovaný motiv
do výroby, případně pokračovat s prací v editoru a použít další funkce.

My company



Práce s linkou na výrobku

Stisknutím tlačítka LINKA dojde k vložení linky do předdefinované pozice vašeho
pracovního motivu:

Nyní můžete pracovat s touto vloženou LINKOU za použití těchto funkcí, měnit barvu
či zvolit tloušťku linky pomocí tlačítek pod editorem anebo funkcí, ukotvených přímo k
obrazci linky:

Po úpravě linky můžete opět přejít k funkci uložení motivu do galerie kliknutím na
tlačítko ULOŽIT MOTIV nebo POKRAČOVAT a odeslat zpracovaný motiv do výroby,
případně pokračovat s prací v editoru a použít další funkce.

Barva linky

Tloušťka linky

Zvětšit/Zmenšit 
tloušťku linky

Duplikovat objekt

Objekt do svrchní vrstvy

Objekt do spodní vrstvy

Smazat objekt



Práce s rámečkem na výrobku

Stisknutím tlačítka RÁMEČEK dojde k vložení rámečku do předdefinované pozice
vašeho pracovního motivu:

Nyní můžete pracovat s tímto vloženým RÁMEČKEM za použití těchto funkcí, měnit
barvu výplně, barvu a tloušťku obrysu pomocí tlačítek pod editorem anebo funkcí,
ukotvených přímo k obrazci rámečku:

Po úpravě rámečku můžete opět přejít k funkci uložení motivu do galerie kliknutím na
tlačítko ULOŽIT MOTIV nebo POKRAČOVAT a odeslat zpracovaný motiv do výroby,
případně pokračovat s prací v editoru a použít další funkce.

Barva obrysu

Tloušťka linky

Zvětšit/Zmenšit 
tloušťku linky

Duplikovat objekt

Objekt do svrchní vrstvy

Objekt do spodní vrstvy

Smazat objekt

Barva výplně



V pravé dolní části EDITORU LOGA můžete nalézt dvě tlačítka - funkce ULOŽIT MOTIV
a POKRAČOVAT. Tlačítko ULOŽIT MOTIV umožňuje vytvořenou grafiku, tak jak ji
vidíte, uložit do vaší galerie, kde vám bude kdykoliv přístupná, a to i v případě, že
opustíte naše internetové stránky. Po realizaci tohoto kroku vám budou dále
poskytnuty tyto možnosti další pokračování:

Zavře editor a vámi 
vybraný motiv 

logotypu s potiskem se 
zobrazí na všech 

zvolených výrobcích 
našeho e-shopu pro 

další výběr nebo 
objednávku zboží

Potvrdí motiv na 
daném zboží k výrobě. 

Zobrazí se vám 
náhledový PDF soubor 
s vizualizací logotypu 

na předmětu s 
rozměry potisku a 

následně můžete tuto 
vizualizaci vložením 

emailové adresy zaslat 
sobě, kdy se soubor 
automaticky odešle 

také agentuře, 
případně dalším 

libovolným kontaktům 
dle vaší volby.

Klik na toto tlačítko 
Vás vrátí zpět do 

editoru, kde můžete 
dále pracovat na 
motivu potisku. 
Předchozí motiv 

NEBUDE ULOŽEN.  



Funkce POKRAČOVAT umožňuje vygenerování náhledového PDF souboru s vaší
provedenou vizualizací logotypu na předmětu s rozměry potisku. Následně můžete
tuto vizualizaci vložením emailové adresy POTVRDIT K VÝROBĚ a zaslat tento PDF
soubor sobě, vaší reklamní nebo výrobní agentuře anebo dalším libovolným
kontaktům dle vlastní volby.



mailto:sales@promotron.com

