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NOWe spojrzenie na...

TWOJĄ FIRMĘ

„NOWe” jest fikcyjną firmą. Brand powstał w celu pokazania jak wygląda praca
nad tworzeniem logo, materiałów graficznych oraz księgi znaku. NOWe ma
pokazywać możliwości nowego wizerunku, rożnorodność materiałów, na których
można umieścić znak firmowy, oraz zalety zmiany lub odświeżenia wizerunku.
Nie kupuj kota w worku-zobacz na przykładzie NOWego co możemy zrobić dla
Ciebie i Twojej firmy.
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KONCEPCJA
ZNAKU

Znak NOWe poprzez ramkę otwartą
z prawej strony nawiązuje do odcięcia się
od przeszłości, starych ustaleń, koncepcji
i wyglądu. Nawiązuje do rozpoczęcia procesu
zmian, które jeszcze nie są zakończone.

LOGO
Ukryte w nazwie angielskie słowo NOW ’teraz’,
wraz z wplecionym w litere „W” wykrzyknikiem
podkreśla, że nie należy czekać ze zmianami
wizerunku firmy

STARE
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BUDOWA ZNAKU
ELEMENTY ZNAKU
Logo składa się z sygnetu w formie prostokąta
obramowanego z trzech stron. Logotyp
składa się z nazwy NOWe umieszczonej
wewnątrz sygnetu.

WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU
Wersja podstawowa znaku zawiera sygnet
oraz pełną nazwę firmy.

sygnet

logotyp

JEDNOSTKA PODSTAWOWA
BUDOWY ZNAKU

WERSJE DODATKOWE
Znak występuje również w wersji skróconej.
Logotyp zredukowany jest do pierwszej
litery nazwy-wielkiej litery N, sygnet
zamyka się w formie kwadratu. Wersja
skrócona może być stosowana w mediach
społecznościowych (np. grafika profilowa),
pod warunkiem pojawienia się pełnej nazwy
w okolicy umiejscowienia znaku. Wersja
skrócona logo może być również stosowana
w miejscach, w których nie można zachować
minimalnej wielkości znaku dla logo w wersji
podstawowej.

Jednostką bazową budowy logo jest kwadrat
o boku x. Na jego podstawie zbudowany
został sygnet oraz logotyp. Drugą jednostką
podstawową jest pole kwadratu o boku 5x pole powierzchni wielkiej litery N.

5x

5x

1x
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LOGO NA SIATCE MODUŁOWEJ

POLE OCHRONNE

Podstawową grubością linii oraz trzonów liter
jest wielkość 1x. Wierzchołki liter W oraz N
przecinają się w połowie wielkości x. Odstęp
mięczy prawą i lewą częścią litery W wynosi
0,5x.

Pole ochronne znaku jest wyznaczane
poprzez wysokość sygnetu - 17x.

ODSTĘPY

POLE BEZPIECZNE

Odstęp między sygnetem a logotypem
jest równy polu litery N. Odstępy między
poszczególnymi literami w znaku wynoszą
2,75x, co związane jest z pomniejszeniem
wartości 3x na siatce modułowej o optyczne
wyrównanie łuków liter „o” oraz „e”.

Minimalna przestrzeń oddzielająca znak
od innych elementów jest równa polu litery N
z logotypu.

5x
5x

2,75x

1x

punkt przecięcia 0,5x
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SKALOWANIE
I ROZMIAR

WERSJA MOBILNA - ZNAK
W FORMIE PRZYCISKU
Minimalna wielkość logo, umożliwiająca
łatwe naciśnięcie znaku na ekranach
dotykowych, wynosi 32 x 75px.

WIELKOŚĆ MINIMALNA - DRUK
Minimalna wielkość znaku przy wydruku
w rozdzielczości 300 dpi jest równa 1 x 2,35
cm. Pozwala to na zachowanie czytelności
nazwy firmy.

32px

1cm

75px

2,35cm

FAVICON
Favicon na strony internetowe jest ikoną
w formie kwadratu, dlatego wykorzystuje
dodatkową wersję znaku ze skrócon nazwą.
W zależności od rodzaju przeglądarki
lub aplikacji wymiary mogą wynosić 16 x 16
px lub 32 x 32 px.

WIELKOŚĆ MINIMALNA-WWW
Minimalna wielkość logo na strony
Internetowe, zapewniająca dobrą czytelność
nazwy firmy, wynosi 34 x 80 px

34 px

16px

80 px

32px

16px

32px
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SLOGAN
UMIEJSCOWIENIE WZGLĘDEM
LOGO
Slogan znajduje się poniżej logo, w odległości
2x od zewnętrznej krawędzi sygnetu. Slogan
jest wyśrodkowany względem sygnetu,
marginesy z prawej i lewej strony równe są
wielkości 4x na siatce modułowej.

HASŁO FIRMY
Slogan „pasuje do Twojej firmy” jest
dokończeniem nazwy z logo, łącznie tworząc
zdanie „NOWe pasuje do Twojej firmy”.
Nawiazuje do indywidualnego podejścia
do każdorazowej kreacji logo dla klienta.

PARAMETRY SLOGANU
Slogan, jako dokończenie nazwy, jest pisany
z małej litery. Do jego zapisuj stosuje się font
Fira Sans Regular.

1x

pasuje do Twojej firmy
Fira Sans Regular

2x
4x
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NIEPRAWIDŁOWE
UŻYCIE ZNAKU

— 15 — NOWe —LOGO—

ZMIANA PERSPEKTYWY

ZMIANA ŚWIATŁA
MIĘDZYLITEROWEGO

ZMIANA PROPORCJI

NIEPRAWIDŁOWE SKALOWANIE

OBRACANIE ZNAKU
ZMIANA UŁOŻENIA ELEMENTÓW
NA SIATCE
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ZMIANA KOLORU

NIEZACHOWANIE POLA
OCHRONNEGO

ZMIANA TYPOGRAFII

DODAWANIE ELEMENTÓW

NOWe

ODEJMOWANIE ELEMENTÓW
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KOLORYSTYKA
ZNAKU
I KAMPANII
#471d48

#020000

#d2d0d1

KOLORY PODSTAWOWE
Identyfikacja wizualna opiera się na trzech
głównych kolorach - głębokiej czerni, fiolecie
i szarości- oraz naturalnej bieli materiałów
poligraficznych czy gadżetów reklamowych.
W ramach identyfikacji można wyróznić
następujące pary kolorów: czerń i biel, czerń
i szarość, fiolet i biel, fiolet i szarość.

R: 2
G: 0
B: 0

C: 40%
M: 40%
Y: 40%
K: 100%

H: 0°
S: 100%
B: 0%

KOLORY
KOLORY AKCENTUJĄCE
W celu wyróżnienia niektówych treści:
podkreślenia, aznaczenia w tekście,
przycisku, stan hover itp. można zastosować
kolor akcentujący. Powinien on jednak
stanowić niewielki procent kolorystyki
projektu.

#37cbab

R: 55
G: 203
B: 171

C: 65%
M: 0%
Y: 45%
K: 0%

H: 166°
S: 72%
B: 79%

R: 71
G: 29
B: 72

C: 72%
M: 95%
Y: 40%
K: 41%

H: 297°
S: 59%
B: 28%

R: 210
G: 208
B: 209

C: 17%
M: 14%
Y: 13%
K: 0%

H: 328°
S: 0%
B: 82%
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WERSJE
KOLORYSTYCZNE
LOGO

— 21 — NOWe —KOLORY —

MONOCHROMATYCZNA

ORYGINANY

ACHROMATYCZNA

INNE WERSJE CHROMATYCZNE

CHROMATYCZNA W KONTRZE

ACHROMATYCZNA W KONTRZE

—NOWE — TŁA — 23 —

TŁA DOZWOLONE

TŁA JEDNOLITE
Zaleca się umieszczanie logo na tłach
pochodzących z palety kolorów znaku
i kampanii. Należy pamietać o odpowiednim
kontraści między kolorem znaku i tła.

TŁA
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ZDJĘCIA

NAKŁADKI ZDJĘCIOWE

Do logo w wersji podstawowej
powinno stosować się zdjęcia o jasnej
kolorystyce, których kompozycja pozwala
na umieszczenie logo bez zakłócenia jego
przekazu i czytelności.

Dla zdjęć o zbyt zróżnicowanej kolorystyce
lub zbyt kontrastowych, można zastosować
filtry na zdjęcia. Nakłądka powinna być
wykonana z jednego z kolorów brandowych.

Do zdjęć kolorowych oraz ciemnych należy
zastosować wersję logo w kontrze.

PATTERNY
Tekstury swoim kolorem oraz wzorem nie
powinny konkurować z logo.

— TŁA— NOWe — 26 —

TŁA Z SYGNETEM
Sygnet może być stosowany w celu
wyrónienia fragmentu fotografii lub grafiki.

— 27 — NOWe —TŁA —

Sygnet na zdjęciu może pełnić funkcję czysto
dekoracyjną. W takim wypadku nie musi
zamykać się w obszarze zdjęcia. Sygnet nie
powinien zaburzać czytelności i przekazu
fotografii.

Sygnet może pełnić funkcję obramowania dla
całej fotografii lub grafiki.
Sygnet może akcentować jeden konkretny
element fotografii. W takim przypadku
sygnet nie powinien nachodzić na kształt
wyróżnianego przedmiotu.
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TŁA
NIEDOZWOLONE
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BEZ WYSTARCZAJĄCO
JEDNOLITEGO OBSZARU
Zdjęcie powinno zawierać fragment neutralny
optycznie, na którym można umieścić logo.

ZBYT KOLOROWE
Wielobarwne tła nie zapewniają
odpowiedniego kontrastu oraz zaburzają
percepcję znaku.

ZA MAŁO KONTRASTOWE
Tła o zbyt maym kontraście zmniejszaj
czytelność logo.

LOGO W MIEJSCU
ZAKŁÓCAJĄCYM ODBIÓR
Logo nie powinno znajdować się
w miejscunajbardziej dynamicznym
i akcentowanym w fotografii. Takie
umiejscowienie zaburza odbiór znaku nawet
jeśli kontrast i kolorystyka tła pozwalają je
odczytać.
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LOGO NA TŁACH
NIEDOZWOLONYCH

TŁO NA CIEMNYCH ZDJĘCIACH
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TŁO NA JASNYCH ZDJĘCIACH
Na jasnych zdjęciach powinno stosować
się białe tło pod logo. Należy użyć znaku
w kolorze kontrastowym i zachować
minimalne pole bezpieczne znaku.

Na ciemnych zdjęciach powinno stosować
się tło, które nie kontrastuje mocno
kolorami na fotografii (czarne). Należy użyć
logo w kolorze kontrastowym i zachować
minimalne pole bezpieczne znaku.

W celu ujednolicenia tła dopuszcza się
stosowanie apli koloru na mniejszym kryciu:
80-95%

W celu ujednolicenia tła dopuszcza się
stosowanie apli koloru na mniejszym kryciu:
70-90%
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ZASTOSOWANE
KROJE PISMA

FONT GŁÓWNY
Litery logotypu zostały skonstruowane
na siatce modułowej i nie pochodzą
z żadnego gotowego fontu. Jako font główny,
używany do nagłówków, stosuje się Gilroy
Extra Bold.

GILROY EXTRA BOLD
abcdefghijklmnopqrstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
0123456789 (!@#$%^&*.,?:;”)
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Zażółć gęślą jaźń.

TYPOGRAFIA
FONT UZUPEŁNIAJĄCY
Do tekstu akapitowego stosuje się font Fira
Sans Regular lub Fira Sans Light. Minimalna
wielkość fontu dla tekstu drukowanego to
9pkt, dla treści na stronach internetowych 16 px.

FIRA SANS REGULAR

FIRA SANS LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
0123456789 (!@#$%^&*.,?:;”)

abcdefghijklmnopqrstuwvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
0123456789 (!@#$%^&*.,?:;”)

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Zażółć gęślą jaźń.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Zażółć gęślą jaźń.
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TEKSTURA

WZÓR TEKSTURY
Tekstura poswtała przez powielenie
fragmenów przedłużonego sygnetu znaku.
Może być stosowana do materiałów
poligraficznych oraz jako wzór na gadżety
reklamowe. Wzór może występować
razem z logotypem. Umieszczając nazwę
na teksturze należy pamiętać o zachowaniu
odległości i proporcji wyznaczonej przez
budowę na siatce modułowej.

DODATKOWE GRAFIKI
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WERSJE KOLORYSTYCZNE
Tekstura może być używana w trzech
wariantach kolorystycznych: czarna na białym
tle, fioletowa na białym tle oraz biała
na fioletowym tle.

PRZYKŁAD UŻYCIA TEKSTURY
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DRUKI FIRMOWE

WIZYTÓWKA

PRZYKŁADOWE UŻYCIE ZNAKU
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KOPERTA I PAPIER FIRMOWY

— 41 — NOWe —PRZYKŁADOWE UŻYCIE ZNAKU —

TECZKA
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MATERIAŁY
MARKETINGOWE

KUBEK
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PODUSZKA
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DŁUGOPIS
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PUDEŁKO Z USZLACHETNIENIEM
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MATERIAŁY
INTERNETOWE

GRAFIKI NA PROFIL
NA FACEBOOKU
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GRAFIKA NA STRONĘ WWW

