Shora: návrh vizitek •
plakáty pro interiérovou výzdobu
společnosti • výřez z animovaného
PF společnosti
Loga dceřiných společností •
jedna ze starších verzí logotypu

DOSON
O grafickou tvář společnosti se
dlouhodobě stará studio Dialog
z Vysokého Mýta. V současné
době vzniká nový ucelený
vizuální styl této litomyšlské
bezpečnostní agentury, který se
snaží v maximální míře sjednotit
všechny prvky korporátní
identity.
Bezpečnostní agentura DOSON zajišťuje komplexní bezpečnostní
služby – ochranu majetku a osob formou pevné fyzické ostrahy, pulty
centralizované ochrany, monitoring objektů, patrolní a kontrolní činnost
atd. Patří pod ni následující dceřiné podniky: společnost DOSONAP,
poskytující komplexní bezpečnostní služby, bezpečnostní agentura
DOSONMO, zabývající se mobilní fyzickou ostrahou, a DOSON PCO, která
zajišťuje ochranu majetku a osob prostřednictvím pultu centralizované
ochrany.
Jak dlouho pro tuto bezpečnostní agenturu grafické studio Dialog
pracuje a co vše spolupráce zahrnuje, přiblížil v následujících odstavcích
jeho ředitel Oldřich Jiskra.
Pro DOSON pracujeme od roku 2000. Společnost od té doby prošla
bouřlivým vývojem; pár let působila s pouhými několika zaměstnanci,
v současnosti zaměstnává již několik set pracovníků a patří mezi největší
bezpečnostní agentury v ČR. Zpočátku firma nekladla vysoké nároky
na prezentaci, což se odrazilo na nejednotnosti grafického designu –
existovaly například různé varianty loga. Nyní se již daří grafickou tvář
„stabilizovat“.
V roce 2010 jsme vytvořili nové logo, které bylo dále rozpracováno pro
vzniklé dceřiné společnosti. Základním motivem loga je hvězda uprostřed
kruhu, což odkazuje na bezpečnostní tematiku. Na řadě mnoha reklamních
materiálů se užívá část hlavy (týlu) „bodyguarda“ – v kresebné podobě
například na PF 2008.
V současné chvíli zpracováváme nový manuál jednotného vizuálního stylu,
který by měl veškeré prvky prezentace společnosti sjednotit. Vytváříme
grafické návrhy merkantilií, prezentačních tiskových materiálů, včetně
polepu automobilů, označení provozoven i pracovníků a zajišťujeme
současnou podobu webových stránek.
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