


Księga Marki opisuje zasady stosowania znaku,
co stanowi część języka wizualnego firmy.

W księdze zostały zaprezentowane i opisane
podstawowe informacje dotyczące budowy,
proporcji, kolorystyki, typografii.

Zapoznanie się i stosowanie
przedstawionych poniżej zasad
ułatwia prawidłowe używanie znaku
i gwarantuje spójną komunikację.

#Wprowadzenie



#ZNAK 



#ZNAK 
wersje podstawowe

Znak w wersji podstawowej, występuję jako 
połączenie sygnetu i logotypu w odpowiednich 
proporcjach i układzie.

Dopuszczalne jest stosowanie znaku w wersji 
pionowej oraz poziomej.
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sygnet logotyp

wersja pozioma

wersja pionowa



70mm 50mm 30mm

70mm 50mm

20mm

Wielkość minimalna jest minimalną dopuszczalną
wielkością, w której znak zachowuje czytelność 
w druku.

Minimalna szerokość dla standardowej wersji 
pionowej jak i poziomej wynosi 50mm. Poniżej 
tej wartości należy zastosować uproszczoną 
wersje znaku na tle, z częściowo zasłoniętym 
sygnetem, bez logotypu.

#ZNAK
wersje minimalne
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#ZNAK 
formy niedozwolone

Znak stanowi zamkniętą całość i nie powinien
być poddawany zniekształceniom
z wyjątkiem skalowania.

Nie należy w żaden sposób ingerować w konstrukcję
znaku bądź jego kolorystykę – wszystkie
dopuszczalne formy występowania znaku zostały
dostarczone wraz z niniejszą księgą.

W szczególności nie wolno:
- deformować znaku
- skalować wybranych elementów
- zabarwiać niezgodnie z założeniami księgi
- zmieniać położenie wybranych elementów
- przekręcać
- poddawać rozmyciu, czy dodawać efekt cienia
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#ZNAK 
aplikacja na tle

Znaki firmowe (pionowy i poziomy mają rygorystycznie określone warianty kolorystyczne. 
Poniżej zaprezentowane są dopuszczalne warianty umieszczenia znaku na tle. Dopuszczalne jest 
używanie znaku w podstawowej kolorystyce “petrol blue” oraz w białej inwersji. Nie zezwala się 
na używanie znaku w kolorze czarnym, złotym, srebrnym oraz jakimkolwiem innym kolorze, nie 
ujętym na poniższych przykładach. 

Dopuszczalne jest stosowanie logo na zdjęciach, 
ale wyłącznie w polu ochronnym. Na zdjęciu 
jasnym, pole ochronne powinno występować w 
podstawowym kolorze marki lub w kolorach 
uzupełniających opisanych w dziale “kolorystyka 
marki”.

Dopuszczalne jest używanie logo na jasnych, 
ciemnych i kolorowych tłach.  
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#KOLORYSTYKA



PANTONE 314C
#007CA1

C (100) M (22) Y (25) K (8)
R (0) G (124) B (161)

PANTONE 320C
#4DADA8

C (82) M (0) Y (41) K (0)
R (77) G (173) B (168)

PANTONE 250C
#C99FC5

C (15 M (45) Y (1) K (0)
R (201) G (157) B (201)

Poniżej przedstawiono podstawową kolorystykę, którą posługuję się marka. 
Należy używać kolorystyki PANTONE o ile pozwala na to technologia druku. 
Jeśli jest to niemożliwe należy stosować wartości CMYK. Wartości RGB oraz HEX należy 
używać tylko na potrzeby mediów elektronicznych.

Stosować wyłącznie 
w znaku firmowym na jasnym tle oraz

na materiałach promujących dział
“ODZIEŻ REKLAMOWA”

Stosować wyłącznie
na materiałach promujących dział

“GADŻETY REKAMOWE”

Stosować wyłącznie
na materiałach promujących dział

“POMYSŁY NA PREZENT”

Dopuszcza się
stosowanie odcieni szarości

i bieli. Unikać koloru czarnego.

#KOLORYSTYKA 
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#TYPOGRAFIA



Krojem dodatkowym jest font Londrina Black

h�ps://www.myfonts.com/fonts/�pos-pereira/londrina/black/

Używanie powyższych krojów we wszystkich
materiałach pomaga wzmocnić jednolity
i spójny przekaz.

Calibri
aąbcćdeęfghijklmnńoóprsśtuwxyzżź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNŃOÓPRSŚTUWXYZŻŹ
1234567890!@#$%^&*()_+®©½¼¾

Calibri
aąbcćdeęfghijklmnńoóprsśtuwxyzżź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNŃOÓPRSŚTUWXYZŻŹ
1234567890!@#$%^&*()_+®©½¼¾

Londrina Black
abcdefghijklmnoóprstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOÓPRSTUWXYZ
1234567890!@#$%^&*()_+®©½¼¾

Calibri jest głównym, zalecanym i rekomendowanym fontem marki używanym 
w materiałach drukowanych oraz przygotowywanych publikacji internetowych.

h�ps://docs.microso�.com/pl-pl/typography/font-list/calibri#TYPOGRAFIA 
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#BOHATER



Przedstawiamy naszego bohatera ...
Oto Pan #SzopOnline Ancymon Śródecki.

Jego zadaniem jest fachowe doradzanie
w temacie sprawnego poruszania się po 
sklepie internetowym 66projekt.pl

Oprócz roli wirtualnego asystenta
Pan Szop jest stałym gościem w 
materiałach marke�ngowych marki. 

Marka ma być kojarzona z postacią oraz 
claimem “SzopOnline”  luźno nawiązują-
cym do sklepu internetowego, który jest 
podstawowym miejscem prezentacji 
oferty produktowej marki.

#BOHATER 
wprowadzenie
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#BOHATER
wersje uproszczone

Dopuszczalne jest stosowanie formy 
uproszczonej Pana Szopa w formie odcisku łapki 
lub częściowo widocznej postaci.

Wersji uproszczonej może towarzyszyć logo 
w wersji poziomej z claimem “SzopOnline”

Preferowane użycie danej wersji Pana Szopa 
przedstawiono w przykładach wykorzystania 
marki na stronie 14.
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#PRZYKLADY ZASTOSOWANIA
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zastosowania 
#PRZYKLADY
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zastosowania
#PRZYKLADY



zastosowania 
#PRZYKLADY
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Dopuszcza się stosowanie dodatkowych kolorów marki opisanych na stronie 7
do promowania działów sklepu internetowego 66rpojekt.pl
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zastosowania
#PRZYKLADY



zastosowania 
#PRZYKLADY



zastosowania 
#PRZYKLADY




