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Hasło promocyjne “przyjazne wody” jest
bezpośrednim odwołaniem dla charakterystycznych
dla Wąbrzeźna jezior. Mówi także o przyjaznym
charakterze miasta i jego mieszkańców.
Owa przyjazność może przejawiać się zarówno na polu
biznesu jak i codziennego życia czy rekraacji.
Podstawą znaku graficznego jest przedstawienie
jezior. Taka kompozycja wzbudza u odbiorcy
poczucie stabilności i spokoju. Doskonale uzupełnia
hasło promocyjne.
Znak graficzny poza formą podstawową, ma formy
uzupełniające mówiące o wypoczynku i rekreacji
oraz ekologii, inwestycjach i komunikacji.
Tworzenie takiej rodziny znaków daje
duże pole manewru przy promocji marki.
Logo jest nowoczesne, a krajobraz zastosowany
w nimi w znakach uzupełniających może stanowić
główny element budowy layoutu wszelkiego
rodzaju materiałów promocyjnych. Krajobraz
ten w zależności od potrzeb może być dowolnie rozwijany.

logo i hasło promocyjne - podstawowe informacje
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znak graficzny

logotyp

hasło
marketingowe

forma podstawowa

•

uwaga

Forma ta stanowi punkt wyjścia dla wszystkich kolejnych

Dokładny opis proporcji i budowy logo został przedstawiony

wersji znaku graficznego. Forma podstawowa logo to zestawienie

na stronach 9 oraz 10.

znaku graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

logo - forma podstawowa

pliki na płycie DVD
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rekreacja
ludze
wypoczynek

forma
podstawowa

gospodarka
inwestycje
komunikacja

formy uzupełniające

•

Karta przedstawia dwie formy uzupełniające. Są to formy podrzędne

Formy uzupełniające podlegają tym samym zasadom co forma podstawowa.

względem formy podstawowej. Ich stosowanie powinno być ściśle

Formy uzupełniające, tak jak forma podstawowa występują w tych samych

powiązane z ich nacechowaniem na rekreację lub gospodarkę.

wersjach kolorystycznych i w kompozycji poziomej.

logo - formy uzupełniające

uwaga

pliki na płycie DVD
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wariant
poziomy

wariant
podstawowy

forma podstawowa

•

uwaga

Warianty formy podstawowej logo. Stanowią połączenie znaku

Każda z wersji kolorystycznych: podstawowa, czarno-biała i monochromatyczna

graficznego z logotypem w określonych proporcjach. Obie formy mogą

oraz form uzupełniających występuje również w kompozycji poziomej.

być stosowane zamiennie. Istotne jest, aby logo jak najlepiej prezentowało
się na danym materiale, a jego czytelność była możliwie najwyższa.

logo - kompozycje

pliki na płycie DVD
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wersja
podstawowa

wersja
czarno-biała

wersja
monochromatyczna

wersje kolorystyczne

•

uwaga

Podstawowa wersja kolorysytczna jest nadrzędną wzlędem pozostałych.

Również formy uzupełniające logo jak i ich poziome warianty występują w powyższych

Wersje czarno-biała i monochromatyczna mogą być stosowane tylko wtedy, gdy

wersjach kolorystycznych. Dokładny opis kolorystyki został przedstawiony na stronie 8.

wymagają tego techniki reprodukcji np. ksero, grawerunek lub pieczęć oraz
w sytuacji, w której niemożliwe jest zastosowanie wersji podstawowej.

logo - wersje kolorystyczne

pliki na płycie DVD
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wersje kolorystyczne

•

uwaga

Kolorystyka logo jest ważnym czynnikiem kształtującym tożsamość i sposób postrzegania marki.

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów

Niniejsza karta przedstawia kolorystykę formy podstawowej i czarno-białej. Kolory zostały opisane

z drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym.

w modelach: CMYK, RGB oraz HEX. Kolory nie zostały opisane w modelu PANTONE ze względu

Kolory należy dobierać według podanych na niniejszej karcie wartości.

na ich dużą ilość, co ma wpływ na nieopłacalność reprodukcji logo techniką offsetową
z wykorzystaniem PANTONE.

logo - opis kolorystyki
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wielkość minimalna
dla formy podstawowej

100

budowa i proporcje

wielkość minimalna

Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji logo,bazujący na zależnościach między

Wielkości minimalne przy których logo oraz znak graficzny nie tracą swojej

poszczególnymi elementami. Niedopuszczalne jest samodzielne konstruowanie logo.

czytelności, a ich odwzorowanie w technikach wdrożeniowych jest optymalne.

Stanowi ono zamkniętą całość i nie może być poddawane żadnym zniekształceniom.

Należy unikać stosowania logo i znaku graficznego poniżej tych wielkości.

Należy korzystać tylkoi wyłącznie z zapisu elektronicznego logo.

Jeżeli w procesie reprodukcji nie jest możliwe uzyskanie czytelności przy
podanych rozmiarach minimalnych, zaleca się zwiększenie wielkości.

logo - budowa i proporcje, wielkości minimalne - wariant podstawowy
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wielkość minimalna
dla wariantu poziomego

budowa i proporcje

wielkość minimalna

Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji logo,bazujący na zależnościach między

Wielkości minimalne przy których logo oraz znak graficzny nie tracą swojej

poszczególnymi elementami. Niedopuszczalne jest samodzielne konstruowanie logo.

czytelności, a ich odwzorowanie w technikach wdrożeniowych jest optymalne.

Stanowi ono zamkniętą całość i nie może być poddawane żadnym zniekształceniom.

Należy unikać stosowania logo i znaku graficznego poniżej tych wielkości.

Należy korzystać tylkoi wyłącznie z zapisu elektronicznego logo.

Jeżeli w procesie reprodukcji nie jest możliwe uzyskanie czytelności przy
podanych rozmiarach minimalnych, zaleca się zwiększenie wielkości.

logo - budowa i proporcje, wielkości minimalne - wariant poziomy
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11

11

10

12

proporcje formy
podstawowej

24

13

pole podstawowe
5% szerokości dookoła

pole ochronne
5% szerokości po bokach
50% wysokości z góry i z dołu

pole podstawowe

pole ochronne

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół logo, w którym

Pole ochronne definiuje obszar wokół logo, w którym nie powinna być zamieszczona

może ono zostać użyte. Pole podstawowe to obszar dookoła wynoszący

żadna inna forma graficzna lub tekstowa – w całości oraz częściowo. Pole ochronne

5% szerokości logo.

to obszar dookoła wynoszący 5% szerokości po bokach oraz 50% wysokości z góry
i z dołu. W tym przypadku pole ochronne ma zastosowanie głównie w przypadku
stosowania tła, co zostało przedstawione na stronie 13.

logo - pole podstawowe i pole ochronne - wariant podstawowy
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60

proporcje formy
podstawowej

10

61

pole podstawowe
5% szerokości dookoła

11

70

pole ochronne
5% wysokości z góry i z dołu
50% wysokości po bokach

11

pole podstawowe

pole ochronne

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół logo, w którym

Pole ochronne definiuje obszar wokół logo, w którym nie powinna być zamieszczona

może ono zostać użyte. Pole podstawowe to obszar dookoła wynoszący

żadna inna forma graficzna lub tekstowa – w całości oraz częściowo. Pole ochronne

5% szerokości logo.

to obszar dookoła wynoszący 50% wysokości po bokach oraz 5% wysokości z góry
i z dołu.

logo - pole podstawowe i pole ochronne - wariant poziomy
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zastosowanie logo na tle
Niniejsza karta przedstawia sugerowany sposób umieszczania logo na tle, bazujący na polu ochronnym.

logo - zastosowanie logo na tle
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Gandhi Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

Tahoma
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789

commodo consequat.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt

Tahoma Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789

explicabo.

przykładowe formatowanie tekstu
odstęp międzywierszowy wynosi 180%
stopnia pisma

liternictwo
Liternictwo logotypu bazuje na czcionce Gandhi Sans Bold.
Czcionką uzupełniającą dla wszelkiego rodzaju materiałów i publikacji jest Tahoma w odmianach Regular oraz Bold.

logo - liternictwo

pliki na płycie DVD
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niedozwolona jest zmiana kolorystyki logo ani żadnego z jego elementów

niedozwolona jest zmiana liternictwa logotypu

niedozwolona jest zmiana proporcji logotypu i znaku graficznego np. przez rozciąganie

niedozwolona jest zmiana kompozycji logo ani samodzielne konstruowanie znaku

złe zastosowanie
Zilustrowane przykłady prezentują podstawowe błędy, których należy unikać korzystająć z logo.

logo - złe zastosowanie
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ilustracje dekoracyjne
Niniejsza karta przedstawia przykłady ilustracji bazujących na znaku graficznym. Ilustracje te mogą stanowić podstawę layoutu materiałów promocyjnych.

ilustracje dekoracyjne

pliki na płycie DVD
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konstrukcja dodatkowych form uzupełniających logo
W przypadku konstruowania np. okolicznościowych form uzupełniających logo istotnym jest aby wynikały one z istniejących już znaków graficznych i stanowiły
rozwinięcie krajobrazu, który tworzą. Ważne jest aby zachować kolorystykę oraz styl funkcjonujących już form uzupełniających. Elementy nowo powstałej formy
muszą być kontynuacją krajobrazu i elementów formy, z którą nowy element sąsiaduje.

konstrukcja dodatkowych form uzupełniających logo
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strona tytułowa

strony dalsze

propozycje rewersu

www.wabrzezno.com

Strona

www.wabrzezno.com

Wąbrzeźno dnia:

Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbreźno
NIP 878 179 41 85

(56) 688 45 00
(56) 688 27 48

umwabrzezno@torun.home.pl
www.wabrzezno.com

papier firmowy
Papier firmowy stosowany do korespondecji składa się ze strony tytułowej - zawierającej wszystkie dane
teleadresowe, miejsce na datę, informacje o nagrodach “Gmina Fair Play” i “Złota Lokalizacja Biznesu”.
Dalsze strony zawierają miejsce na numerację (występują one zawsze po stronie tytułowej).
Na rewersach znajduje się jeden ze wzorów firmowych oraz adres strony internetowej.

papier firmowy

pliki na płycie DVD
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Imię Nazwisko
funkcja
+48 123 456 789
imie.nazwisko@domena.pl

Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbreźno
NIP 878 179 41 85

(56) 688 45 00
(56) 688 27 48

umwabrzezno@torun.home.pl
www.wabrzezno.com

www.wabrzezno.com

wizytówki
Wizytówki zawierają dane teleadresowe Miasta, imię i nazwisko,
funkcję oraz dane kontaktowe do dysponenta wizytówki.
Podobnie jak w przypadku papieru firmowego, istnieje możliwość
stosowania różnym motywów graficznych zarówno na rewersie
jak i awersie wizytówki.

wizytówki

pliki na płycie DVD
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Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbreźno
NIP 878 179 41 85

koperta DL

(56) 688 45 00
(56) 688 27 48

Gmina Miasto Wąbrzeźno

umwabrzezno@torun.home.pl
www.wabrzezno.com

ul. Wolności 18
87-200 Wąbreźno
NIP 878 179 41 85
(56) 688 45 00
(56) 688 27 48
umwabrzezno@torun.home.pl
www.wabrzezno.com

Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbreźno

koperta c4

NIP 878 179 41 85
(56) 688 45 00
(56) 688 27 48
umwabrzezno@torun.home.pl
www.wabrzezno.com

koperta c5

koperty
Niniejsza karta przedstawia projekty kopert w trzech formatach: DL, C5 i C4.
Wszystkie na stronie awersu mają dane teleadresowe, logo, informację
o nagrodach “Gmina Fair Play” i “Złota Lokalizacja Biznesu” a także motyw graficzny.

koperty

pliki na płycie DVD
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teczka

•

uwaga

Teczka na dokumenty firmowe

Przedstawione na projekcie rozłożonej teczki (powyżej) czerwone i niebieskie liniie
dookoła projektu ilustrują miejsca cięć, bigowania itp.
Nie występują one w wydrukowanym materiale.

teczka

pliki na płycie DVD
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roll-up
Projekt roll-up’a do stawiania przy wszelkiego rodzaju
imprezach okolicznościowych, konferencjach itp.
Roll-up może stanowić również stały element
wystroju wnętrza budynków administracyjnych.

roll-up

pliki na płycie DVD
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strona tytułowa

dalsze strony

strona ostatnia

forma podstawowa
Niniejsza karta przedstawia projekt głównych stron prezentacji
multimedialnej. Prezentacje powinny być zbudowane w następujący sposób:
Strona tytułowa - Strony dalsze - Strona ostatnia.

prezentacja PowerPoint

pliki na płycie DVD
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nadruk na całej powierzchni

nadruk w wybranych miejscach

t-shirt

•

uwaga

Niniejsza karta przedstawia przykłady koszulki w watiantach: nadruk

Prezentowany przykład ma charakter poglądowy, ze wzlędu na duży wybór

na całej powierzchni koszulki oraz nadruk w wybranych miejscach.

modeli i rozmiarów koszulek oraz różne możliwości technologiczne
nanoszenia na nie elementów graficznych i tekstowych.

t-shirt

strona 24

długopisy i ołówki

•

uwaga

Długopisy oraz ołówki w dwóch wariantach: jasny z nadrukiem pełnokolorowym

Prezentowany przykład ma charakter poglądowy, ze wzlędu na duży wybór

oraz z nadrukiem jednokolorowym (wersja monochromatyczna logo).

modeli długopisów i ołówków oraz różne możliwości technologiczne
nanoszenia na nie elementów graficznych i tekstowych.

długopisy i ołówki
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pendrive

•

Niniejsza karta przedstawia projekty metalowych pen-drive’ów

Prezentowany przykład ma charakter poglądowy, ze względu na różne możliwości

z firmowym nadrukiemlub grawerunkiem.

technologiczne nanoszenia nadruków oraz różne modele dostępne na rynku.

pendrive

uwaga
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kubek

•

uwaga

Propozycja kubka na napoje.

Prezentowany przykład ma charakter poglądowy, ze względu na różne możliwości
technologiczne nanoszenia nadruków oraz różne modele dostępne na rynku.

kubek

strona 27

długopisy i ołówki

•

uwaga

Podobnie jak długopisy czy ołówki tak i smycze mogą występować

Prezentowany przykład ma charakter poglądowy, ze względu na różne możliwości

w kolorach występujących w logo z nadrukiem jednokolorowym

technologiczne nanoszenia nadruków oraz różne modele dostępne na rynku.

(wersja monochromatyczna logo), lub w wersji z nadrukiem
w penym kolorze.

smycz

strona 28

przykłady zastosowania layoutu
Karta ilustruje przykładowe zastosowania identyfikacji w przestrzeni miejskiej.

przykłady zastosowania layoutu
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Płyta DVD z materiałami.

Logo oraz System Identyfikacji Wizualnej Miasta Wąbrzeźno
zostal opracowany przez Pawła Batyrę na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

tel.:

+48 606 426 603

e-mail: pawel-batyra@wp.pl

tel.:

+48 500 121 141

e-mail: poczta@parr.com.pl
www.parr.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

