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Pojednaňje o štúrovskej identiti tvorbe 
v kapitolách pjaťich



O znački
hodnotách 
pojednaňjeKapitola prvá

alebo prečo histórja taká aká je, 
sa nám ukazuje



domáca
kavjareň
Novovzňiknutí koncept kavjarňí si za 
úlohu vzal, do gastronómje slovenskej 
puovodnú pocťivosť domácej kuchiňe 
priňjesť. Ňje jest to ale o jeďive 
národnom, lež o pohosťinnosťi, 
ktorou sa tak raďi píšime. Pre 
kavjareň takúto názov podľa velikána 
histórje slovenskej sme zvolili, leb aj 
on bol buďiťelom národním a hoci 
mu celkove o Slovač išlo, kavjarňe 
štúrovskje sa istím spusobom jeho 
nasledovňíkom ciťja, lebo do Európi 
stredu čosi originálnô zavjesť chcú.



štúrovskjeho 
rodnjeho jazika 
predstaveňje

alebo ako Štúrovci so zákazňíkom svojim 
sa boli rozhodli mluviť

Kapitola druhá



Ludevít  Velislav Štúr
1815 - 1852

1843
Ňje jest tajomstvom, že v roku tomto 
každjemu Slovákovi i Slovenke zná-
mi národní buďiťel Ludevít Velislav 
Štúr základi spisovnej slovenčini bol 
položil. Tento okamih pre značku 
SHTOOR klúčovím sa stal a návrat 
svoj k tradičním hodnotám kuchiňe našej 
domácej práve táto podoba jazika pred-
stavuje. Navjac, jazik náš rodní ňjelen 
slová tvaruje, ale aj chuťe dobré si 
zvikňe na povrchu svojom valkať.

hlavnje rozďjeli proťi 
slovenčiňe súčasnej:
 » problematickô tvrdô y chibuje
 » cudzje dvojhláski tu ňje sa
 » prehlasovanô ä do zabudnuťja odišlo
 » mekkje spoluhláski vždi mekčeň obsahujú
 » mekkô ľ Ludevít bol zrušil
 » a vetná sintax odlišná od súčasnej jest

Jazika vzorom sa práve štúrovje národňje novini pre značku Shtoor stali.



Jazik tento už dňes 
aj verní zákazňíci 
zviknú používať.

V jaziku tomto 

všetki tlačovini 

firemnje veďené 

veru sú.



pojednaňje 
o znački postave 

ikonickej
alebo ako všeznámu slovutnú osobu 

ako maskota viužiť

Kapitola tretja



Originálna ikonická podobizenka Ludevíta Velislava. Shtoorovská interpretácja národnjeho buďiťela. Parafráza známeho obrazu štúr rečňí na uhorskom sňeme, ktorá v kavjarňi každej dňes visí.



Ponáška na ďalšjeho puovodom slovenskjeho velikána Andreja Warhola. Štúr i prirovnaňje k velikánom ako Napolenon zňesje. A navela aj ako značka kvaliti funguje.



o štíle, ktorí 
dňes aj dizajnom 

sa zovje
alebo ako tradičnô s moderním spojiť sa dá

Kapitola štvrtá



Logo ponáškou na stoleťje 19. sa píši, ale aj ručňe kreslenou estetikou sa viznačuje.

o názve 
slov pár
Pre kavjarňe prevelice ňetradiční 
názov zvolení bol. Hoc aj meno ve-
likána slovenskjeho ňesje, predsa 
len v transkripcii englickej sa všaďe 
objavuje. Duovodom jeďiním irónja 
až vísmech voči všetkím englickím 
názvom na Slovensku vzňikajúcim 
jest. Názov preto ukázať má, že ňje 
na forme, lež na obsahu prenajvjacej 
záleží. Kompletňe teda kavjareň meno 
SHTOOR home made café bola 
dostala.



farebnej 
paleti 
vzor
Že farba základním signá-
lom vizuálnim jest, známô 
už v stoleťí 19. bolo a ňič na 
tom veru sa ňezmeňilo. Škála 
farebná preto prepečlivo vib-
eraná bola, abi najme ťeplje 
tóni obsahovala, vo farbách 
hňedích sa híbala, bi kávu, 
čokoládu, vuoňu chleba, či 
koláča čerstvjeho pripomínala 
a zároveň zemití, domácki 
a príjemní tón celej značke 
dodávala.



Originálnej kresbi ukážka... ... a jej preveďeňje finálnô.

dizajn
ručňe 
virábaní
Základom podňiku tohoto domáca 
pocťivosť jest a to sa aj do dizajnu 
premjetnuť malo. Abi najlepšje ludskí 
dotik vijadrení bol, dizajn firemní ako 
ručňe kreslení zaveďení bol. Fotografja 
preto len víňimočňe uživanou jest, aj 
keď i ona svoje mjesto má.

Prvki dizajnovje pre 
obraz ťažiskovje ručňe 
ponajprv kreslenje sú.



o písme 
pojednaňje
Písmo k dizajnu celkovjemu tako 
vibranô bolo, bi celí jeho koncept 
ideálňe dopĺňalo. Ponajprv vlastná 
abeceda nakreslená špecjálňe pre účel 
tento bola a potom ho ďalšje písma, 
ako na strane proťilahlej viďjeť 
možno, doplňili.

Pravá chuť a vuoňa jeseňe, kďe jablko 
s ljeskovím orechom sa snúbja v 
lahodnej plnke.

Chrumkavô pečivo s baklažánom na 
grile upravením v kombinácii s kozím 
sirom a sušeními paradajkami.

Vítečná špaňjelska saláma Chorizo, 
alpskí sir v kombinácii s horčicou zo 
zeleného koreňja a sušeními paradajkami

Úplná shtoorovská novinka na 
obľúbenom cheesecaku recepťe 
postavená.

jablkoláč s 
ljeskovcami 
a krémovou
plnkou

Sendvic
s grilovaním 
baklažánom a 
kozím sirom

Sendvic
so špaňjelskou 
salámou a 
alpskím sirom

Originálni
marcipánoví 
cheesecake

ňezabudňiťeže ochutnať

www.shtoor.sk
Štúrova 8
Panská 23
obchodná 26
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Plagát prevažňe tipografickí.

Pre texti bežnje klasickô 
petkovô písmo zvolenô bolo, 
pričom toto ňejasnje akobi 

ručnje obrisi má.

Doplnkovje texti ťjež kurzí-
vu si vižadujú, pričom táto 
rovnako ňepevné tvari má.

Dôležitím textom vlastná 
abeceda pre tento účel ručňe 
nakreslená najlepšie slúži.

Poňjektorje nadpiski ťjež 
písanú písma podobu si 

užijú.

Abeceda originálna 
pre tento účel na-

kreslená bola.



Aplikácje 
ako v praxi 
sa ukázali
alebo ako nakoňjec sa mišljenki štúrovskje 

do praxe boli pretavili

Kapitola pjata



loga
aplikácje
Značka dobrá za seba sa ňehanbí, 
ale ťjež stále zákazňíka sa snaží 
ňeobťažovať. Logickô jest, že tam, kďe 
sa to píta, logo prítomnô jest a to v 
rozmere širokom. Logo svojim charak-
terom zdobním príjemním obrazovím 
spoločňíkom jest a samotnô v aplikácii 
pekní vizuál vitvoriť dokáže.

k obrázkom popiski:
1. Ukážka označeňja kavjarňe na fasáďe
2. Aplikácja loga na tričku firemnom
3. Upomjenkoví predmet v podobe šálki
4. Lístok jedálni a nápojoví s cashboxom

1.

2.

3.

4.



aplikácje
v interjéri
Nálada celková i v takích drobnosťjach 
ako bežné označeňja sú sa prejaviť 
musí a preto každí detajl interjéroví 
ťjež ťažiskovje prvki identiti štúrovskej 
ňesje.

k obrázkom popiski:
1. Oznam fajčeňje zakazujúci
2. Reklamní displej pre produkti akcjovje
3. Toaljet označeňje
4. Aplikácje na oknách víkladu

1.

2.

3.

4.



plagáti imidžovje
T
jeto hlavňe pre kom

unikácju hodnôt znački štúrovskej určenje sú.



29. októbra 2010 od 18.hod.

» 195.«
nároDEňini

pozíva všetkích na

(pjatok)

Pri naroďeňín príležitosťi Ľudevíta Velislava Štúra pozívame všetkích 
roduverních Slovákov a Slovenki do našej obľúbenej kavjarňe, kďe k večeru 

malí kultúrnospoločesnkí program sme pripravili. Vstup jest zdarma a 
slávnostní koláčik pre každého hosťa pripravení.

SLáVnoSTnÉ HISTorICKÉHo DoKUMEnTU oDHALEŇJE
Programu súčasťou buďe ťjež

Pri naroďeňín príležitosťi 
Ľudevíta Velislava Štúra 

pozívame všetkích roduverních 
Slovákov a Slovenki do našej 

obľúbenej kavjarňe, kďe zdarma 
slávnostní koláčik pre každého 

hosťa pripravení jest.

28. októbra 2011

plagáti akcjovje

Ochutnajťe naše novje ľadové 
kávi osvježivé. Abi víber sme 
vám uľahčili, ďeňňe vám 
jeden druh z zvíhodňenú cenu 
núkame.

7. - 12. júna
Koštovka prebjehať buďe:

v obidvoch prevádzkach

nárOdnje kávOvje dňi

Na leta predĺžeňje osvježivje a zdravje nápoje z 
tropickích plodov z Ameriky Južnej prinášame.

nápoje z dužini ovocnej s čerstvím 
banánom vimješané.

0,3 l

Cisto ovocnje
mango / maracuja / mora / lulo / guayaba
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Smoothies

Na leta predĺžeňje osvježivje a zdravje nápoje z 
tropickích plodov z Ameriky Južnej prinášame.

nápoje z dužini ovocnej s mljekom vimješané.

mango / maracuja / mora / lulo / guayaba

0,3 l

18. februára 2011 od 20.hod.

Pomôžťe 
nám vitvoriť
úplňe noví

(pjatok)
Keďže Ľudevít Štúr skôr spolkami strjezlivosťi chváliť sa mohol, o víňe mal veru 

znalosť prachbjednu. Pomôžťe mu preto ten druh vína vibrať, ktorí najlepšje 
bi vám koštoval. V pjatok večer buďeme rôzne vínka koštovať a vaše poznatki 

zbjerať. Vstup voľní jest, no obmedzeňe osôb môže sa ho zúčastniť.

PjatKoVá degustácja Vín

Oznam smutOční

S hlbokím zármutkom si Vám oznámiť dovoľujeme, že pred 
jednostojedenapeťďesjatimi rokmi svojmu zraňeňju ňešťastnému 

Ludevít Velislav Štúr podľahol, čo zármutkom prenáramním nás plňí.

12. január

dňes čjerna káva za polovicu ceni

Ňeumjera ten, kto v našich srdcjach zostaňe.

Prihotovenje pre všakovakích príležitosťí kom
unikácju.



Legendárna kavjareň

www.shtoor.sk

od mája aj na Panskej ulici

slováci
na panskú!

kampaňe bilbordovje
Velkje príležitosťi velkje formáti si veru žjadajú a preto poňjektorje 
motívi aj reklami bilbordovej sa boli dočkali.

lavá strana
Pevelikou udalosťou pre kavjareň bolo 
sesťerskej prevádzki otvoreňje v samot-
nom centre historickom slobodnjeho 
mesta Prešporku.

pravá strana
Rovnako slávnim momentom sa 1. 

naroďeňini kavjarňí štúrovskích stali, 
abi kampaň bilbordovú si zaslúžili.



nová značka kávi

To najlepšje pre 
váš rodní jazik

podávame & predávame v každej kavjarňi

dizajn obaloví
V
lastnje produkti ako čokoláda a káva vlastnje obali dostali.



Dizajn historizujúci si svoje mjesto aj na interneťe našjel. Sjeťe socjálne mali koňečňe pravú štúrovskú slovenčinu možnosť spoznať.
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