
Dopravní společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. zavádí novou obchodní značku

Myšlenka k vytvoření nové značky vznikla již v

firmy ve vztahu k zákazníkům a 

krátké, výstižné a snadno sdělitelné informace pro tuto identifikaci.

Nová obchodní značka usnadní zákazníkům i veřejnosti rozlišení splečnosti od jiných dopravců, 

vzhledově je příjemnější a přitažlivější. 

Obchodní značka obsahuje slovní výrazu busem, který u velké většiny cestující veřejnosti vyvolá velmi 

přesnou představu o hlavní činnosti společnosti, tedy přepravy auto

pro zahraniční zákazníky, kteří ho snadno vysloví i pochopí.

Další výrazným prvkem obchodní značky 

vztyčeným palcem, symbolikou, vyjadřující, že je vše v

ve správných rukou. Prvek dále vyjadřuje i aktivitu firmy na sociálních 

současné barevné rozložení modré, červené a žluté.

Nová obchodní značka se objeví postupně na všech 

využíváno dle grafického manuálu i na všech tiskových materiálech a v

uniformách řidičů. 

Dne 12. 5. 2015 v 10:30 proběhne v

představení nové obchodní značky za účasti zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

organizátora dopravy JIKORD s.r.o. a zástupců majitele 

Na fotografii s novým polepem autobus Mercedes Benz Tourismo RHD

toaletou, klima, wifi a zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení cestujících, obsluhující dálkovou 

linku Český Krumlov – Č. Budějov

Kontakt:  Ing. Karel Coufal,  tel. 602
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vytvoření nové značky vznikla již v minulých letech kvůli potřebě zjednodušit identifikaci 

zákazníkům a obchodním partnerům. Plný název společnosti nesplňuje potřebu 

krátké, výstižné a snadno sdělitelné informace pro tuto identifikaci. 

Nová obchodní značka usnadní zákazníkům i veřejnosti rozlišení splečnosti od jiných dopravců, 

vzhledově je příjemnější a přitažlivější.  

uje slovní výrazu busem, který u velké většiny cestující veřejnosti vyvolá velmi 

přesnou představu o hlavní činnosti společnosti, tedy přepravy autobusem. Jazykově je neutrální i 

pro zahraniční zákazníky, kteří ho snadno vysloví i pochopí. 

prvkem obchodní značky je grafický symbol písmene b s vloženou sevřenou dlaní se 

vztyčeným palcem, symbolikou, vyjadřující, že je vše v pořádku, že při cestování autobusem jste 

ve správných rukou. Prvek dále vyjadřuje i aktivitu firmy na sociálních sítích. Barevně logo respektuje 

současné barevné rozložení modré, červené a žluté. 

značka se objeví postupně na všech 200 autobusech společnosti

využíváno dle grafického manuálu i na všech tiskových materiálech a v 

10:30 proběhne v Českých Budějovicích u Jihočeského muzea slavnostní 

představení nové obchodní značky za účasti zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

organizátora dopravy JIKORD s.r.o. a zástupců majitele společnosti ÖBB-Postbus GmBH.

novým polepem autobus Mercedes Benz Tourismo RHD-L s kapacitou 57 sedících, 

toaletou, klima, wifi a zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení cestujících, obsluhující dálkovou 

Č. Budějovice – Písek – Praha. 

Kontakt:  Ing. Karel Coufal,  tel. 602 159 853,  coufal@csadautobusy.cz 
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minulých letech kvůli potřebě zjednodušit identifikaci 

společnosti nesplňuje potřebu 

Nová obchodní značka usnadní zákazníkům i veřejnosti rozlišení splečnosti od jiných dopravců, 

uje slovní výrazu busem, který u velké většiny cestující veřejnosti vyvolá velmi 

Jazykově je neutrální i 

nou sevřenou dlaní se 

pořádku, že při cestování autobusem jste u nás 

Barevně logo respektuje 

autobusech společnosti, nové logo bude 

 korespondenci i na 

Českých Budějovicích u Jihočeského muzea slavnostní 

představení nové obchodní značky za účasti zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

Postbus GmBH. 

 

kapacitou 57 sedících, 

toaletou, klima, wifi a zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení cestujících, obsluhující dálkovou 


