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logotyp Česka – vítězné logo za soutěže Asociace reklamních agentur ARA, 2000

— bylo používáno Ministerstvem průmyslu pro export  a Centrá lou cestovního ruchu



logotyp nízkonákladové letecké společnosti  SmartWings (dceřinná společnost Travel Service),  2003

— vítězné logo v soutěži  TravelServ ice,  řešeno včetně manuálu v izuálního sty lu a des ignu letadel



logotyp Fondu ohrožených dětí ,  2006



logotyp nakladatelství  Fragment, 2004

— navrženo včetně manuálu v izuálního sty lu

logotyp nakladatelství  Portál ,  1997

— vítězné logo ze soutěže nakladatelstv í



logotyp reklamní agentury BBK/Time, 1999logotyp grafického atel iéru Leonardo, 1993 



logo ME v krasobruslení 99 v Praze, 1998 

— vítězné a real izované logo ze soutěže organizačního výboru ME



logo IPB, 1995 

— vítězné logo v soutěži  vypsané IPB,  nereal izováno

logo ARA, Asociace reklamních agentur,  2000 



logo Quentin,  1998 — vítězný návrh v soutěžilogo Profuturo, 2002, nerealizováno



logo loutkového divadla Minor,  2002,  

— nereal izováno

logo Divadla pohody, 1998



logo Nemocnice Na Homolce, 1995 

— vítězné logo ze soutěže

logo Ministerstva životního prostředí,  1999 

— vítězné logo ze soutěže MŽV



logo TRICK — telefonní karty Českého Telecomu 



logo jazzové zpěvačky Juwany Jenkins,  2008 

logo reklamní agentury Visage, 2004 



logo softwarové a obchodní f irmy Notia,  2007 



logo Xavian, výrobce high-end reprosoustav, 2008,  nereal izováno logo obchodní společnosti  ESS, 2003 



loga společnosti  Halada Jewellery,  2004 



logo společnosti  Bacchus Vins & Champagnes, 2005 

Vážení přátelé dobrého vína 
společnosti Bacchus s.r.o., Vins & Champagnes a Chateau

Mont Redon ve spolupráci s restaurací Lví Dvůr si Vás dovolují
pozvat při příležitosti návštěvy Mr. Jean Abeille z Chateau

Mont Redon na ochutnávku špičkových vín z Côtes du Rhône
od Chateau Mont Redon

Setkání se koná:
8. června 2006 od 16,30 h

v restauraci Lví Dvůr – Pražské selátko
(Praha 1, U Prašného mostu 6/51)

RSVP – prosíme konfirmovat účast zpět e-mailem na
info@bacchus.cz či faxem na číslo 283 931 583. 

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

Bacchus s . r. o. 

Dejv ická 32/396 

CZ-160 00 Pr aha 6

T: +420 283 933 231 

F : +420 283 931 583

E :  lochman@bacchus .cz  

W: www.bacchus .cz

Ing. Alexander Lochman

  Di rec teur  assoc ié



logo Zlatých stránek, 2006 



nově a autenticky překreslená původní historická pečeť Národního muzea, 2010

.. .  a jej í  užit í  v novém logu NM, 2011



logo webového serveru o horolezectví  Dech Hor,  2011 logo webového serveru amatérských hudebníků Muzicírování,  2012-13 

neformální hudební vzdělávání 

koncerty 

workshopy 

hudební seznamka

www.muzici
rovani.cz

muzicirovan
i@gmail.com
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