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BRANDBOOK PODSTAWOWE INFORMACJE

A ]    Budowa logotypu:

Logo ma kształt łódki, której żagle stanowią granice Powiatu Nowosolskiego, natomiast wpisane w 

nią linie są granicami 8 gmin powiatu. Charakterystycznie nadmuchane żagle informują nas o po-

myślnym wietrze i dobrym kursie. Łódź na fali to łódź pełna sukcesów i rozsądnych decyzji. Fala ma 

kształt uśmiechu, dzięki czemu kojarzy się z przyjaznym i bezpiecznym miejscem. Całość nawiązuje 

do Odry, niewątpliwie jednego z największych atutów tego miejsca.

B ]    Hasło reklamowe:

„Tutaj przystań” zachęca nas nie tylko do przyjechania i zwiedzenia tego miejsca, ale także do pozo-

stania tu na stałe. Hasło kojarzy się ze spokojem i bezpieczeństwem, z przystanią, w której każdy 

może odpocząć i znaleźć swoje miejsce. Hasło reklamowe „Tutaj przystań” wskazuje także na to, że 

jesteśmy poważnymi partnerami biznesowymi, jesteśmy w stanie zainteresować swoją lokalizacją 

potencjalnych inwestorów i zatrzymać ich na stałe. Niewątpliwie łączy się ze znakiem graficznym, 

bowiem „przystań” to statki i woda.

C ]    Brandbook:

„Podstawowa Księga Znaku (ang. Brand book) to standaryzacja logo - opis budowy logo i przykłady 

jak należy znak stosować dla prawidłowego używania. Bardzo rozbudowana księga zawiera bardziej 

szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem logo i logotypu (WWW, 

samochody, reklama zewnętrzna itp). [...]”

źródło: wikipedia.org



Logotyp jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej. Logotyp składa się ze znaku graficznego i znaku 
typograficznego. Znaki te powinny występować razem. Logotyp powinien być umieszczany na tłach przewidzianych 
w niniejszej księdze znaku, z uwzględnieniem pola ochronnego. Niedopuszczalne są żadne zmiany w logotypie podczas 
przygotowywania jakichkolwiek materiałów firmowych, których nie przewiduje księga znaku.
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LOGOTYP WERSJA PODSTAWOWA

 A: C0% M0% Y0% K95% | PANTONE 426

 B: C100% M20% Y40% K0% | PANTONE 320

 C: C70% M0% Y40% K0% | PANTONE 3258

 D: C100% M0% Y40% K0% | PANTONE 326

 E: C70% M25% Y0% K0% | PANTONE 7470

 F: C100% M0% Y0% K0% | PANTONE 7460

 G: C100% M100% Y0% K40% | PANTONE 275

 H: C100% M100% Y0% K50% | PANTONE 276



Logotyp jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej. Logotyp składa się ze znaku graficznego i znaku 
typograficznego. Znaki te powinny występować razem. Logotyp powinien być umieszczany na tłach przewidzianych 
w niniejszej księdze znaku, z uwzględnieniem pola ochronnego. Niedopuszczalne są żadne zmiany w logotypie podczas 
przygotowywania jakichkolwiek materiałów firmowych, których nie przewiduje księga znaku.
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LOGOTYP WERSJA PODSTAWOWA POZIOMA

Logotyp w wersji poziomej występuje bez hasła reklamowego! Znaki te powinny występować osobno.
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LOGOTYP WERSJA MONOCHROMATYCZNA

C0% M0% Y0% K100%
PANTONE 426

C100% M0% Y0% K0%
PANTONE 7460

C100% M0% Y100% K0%
PANTONE 355

C0% M100% Y100% K0%
PANTONE 485



str. 6

LOGOTYP WERSJA W ODCIENIACH SZAROŚCI
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LOGOTYP POLE OCHRONNE

1 / 6 A

1 / 6 A

A A

Pole ochronne to obszar wokół logotypu, który musi 
być każdorazowo zachowany, podczas przygotowy-
wania wszystkich materiałów. Pole ochronne jest 
uzależnione od wielkości symbolu w logotypie.
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LOGOTYP POLE OCHRONNE

Pole ochronne to obszar wokół logotypu, który musi 
być każdorazowo zachowany, podczas przygotowy-
wania wszystkich materiałów. Pole ochronne jest 
uzależnione od wielkości symbolu w logotypie.

1 / 4 A

1 / 4 A

A A
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LOGOTYP WIELKOŚĆ MINIMALNA

Minimalna wielkość logotypu,
jaka jest dopuszczalna,

to 20 mm szerokości w wersji
kolorowej oraz 20 mm

dla wersji monochromatycznej.
Dla wersji poziomej logotypu,

minimalna dopuszczalna wielkość 
to 30 mm szerokości w wersji
kolorowej i 30 mm dla wersji

monochromatycznej.
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LOGOTYP WYSTĘPOWANIE NA TŁACH
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LOGOTYP BŁĘDNE ZASTOSOWANIE LOGOTYPU

Nie należy:
 Używać dymków lub słów dookoła logotypu.
 Obracać ani zmieniać kierunku logotypu.
 Umieszczać obok logotypu innych podobnych elementów.
 Zmieniać kolor logotypu.
 Umieszczać logotyp na tłach niekontrastowych.
 Wzbogacać logotyp o efekty specjalne.

Lorem ipsum
dolor sit
amet. Fusce
sodales id
arcu vel.
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TYPOGRAFIA CZCIONKI

Podstawowy krój użyty w logotypie: Lato Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Font użyty w haśle reklamowym: Lato Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Font uzupełniający: Lato

Hairline

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Hairline Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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PAPETERIA KOPERTA DL 220x110 mm

Margines górny: 10mm
Margines lewy: 10mm
Szerokość logotypu: 40mm

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Fusce sodales id arcu vel fringilla.

Mauris hendrerit, ex sit amet fermentum viverra, libero
arcu gravida ligula, eu accumsan enim quam at sem.
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PAPETERIA KOPERTA B5 176x250 mm

Margines górny: 15mm
Margines lewy: 15mm
Szerokość logotypu: 40mm

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Fusce sodales id arcu vel fringilla.

Mauris hendrerit, ex sit amet fermentum viverra, libero
arcu gravida ligula, eu accumsan enim quam at sem.
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PAPETERIA KOPERTA C4 229x324 mm

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Fusce sodales id arcu vel fringilla.

Mauris hendrerit, ex sit amet fermentum viverra, libero
arcu gravida ligula, eu accumsan enim quam at sem.

Margines górny: 15mm
Margines lewy: 15mm
Szerokość logotypu: 50mm
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PAPETERIA WIZYTÓWKA OGÓLNA 90x50 mm

Lato Bold 9 pt
C100 M90 Y0 K90

Lato Regular 8 pt
C0 M0 Y0 K90

Lato Light C100 M20 Y40 K0

C100 M90 Y0 K90
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PAPETERIA WIZYTÓWKA PERSONALIZOWANA 90x50 mm

Lato Bold 10 pt
Lato Bold 8pt C100 M90 Y0 K90

Lato Italic 8 pt
C0 M0 Y0 K90

Lato Italic 8pt C100 M20 Y40 K0

C100 M90 Y0 K90
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PAPETERIA TECZKA NA DOKUMENTY A4

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Fusce sodales id arcu vel fringilla.

Mauris hendrerit, ex sit amet fermentum viverra, libero
arcu gravida ligula, eu accumsan enim quam at sem.
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PAPETERIA SEGREGATOR

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Fusce sodales id arcu vel fringilla.

Mauris hendrerit, ex sit amet fermentum viverra, libero
arcu gravida ligula, eu accumsan enim quam at sem.
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MATERIAŁY REKLAMOWE POWER POINT SZABLON

TYTUŁ PREZENTACJI

TYTUŁ PREZENTACJI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Do-
nec lobortis arcu quis egestas malesuada. Aliquam velit pu-
rus, euismod vel quam sit amet, consequat pulvinar sapien. 
Aenean pretium nec sem in blandit. Donec aliquam, tortor 
posuere semper condimentum, lacus erat commodo neque, 
ac lacinia nunc enim vel justo. Donec sit amet sodales augue, 
molestie porttitor neque. Etiam nec velit finibus, accumsan 
orci a, sagittis nisi. Nunc ut bibendum nulla, at consectetur 
nunc. Curabitur vehicula tempor ligula, eu consectetur dui 
aliquam sed. Aenean elementum dui sit amet viverra place-
rat. Nullam id faucibus erat. In nulla tortor, porta ut luctus vel, 
porta sollicitudin neque.
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MATERIAŁY REKLAMOWE PŁYTA CD
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MATERIAŁY REKLAMOWE NEWSLETTER SZABLON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Donec lobortis arcu quis egestas malesuada.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lobortis arcu quis ege-
stas malesuada. Aliquam velit purus, euismod vel quam sit amet, consequat pulvinar 
sapien. Aenean pretium nec sem in blandit. Donec aliquam, tortor posuere semper con-
dimentum, lacus erat commodo neque, ac lacinia nunc enim vel justo. Donec sit amet 
sodales augue, molestie porttitor neque. Etiam nec velit finibus, accumsan orci a, sagit-
tis nisi. Nunc ut bibendum nulla, at consectetur nunc. Curabitur vehicula tempor ligula, 
eu consectetur dui aliquam sed. Aenean elementum dui sit amet viverra placerat. Nul-
lam id faucibus erat. In nulla tortor, porta ut luctus vel, porta sollicitudin neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



str. 23

MATERIAŁY REKLAMOWE BROSZURA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Donec lobortis arcu quis 
egestas malesuada. Aliquam 
velit purus, euismod vel quam 
sit amet, consequat pulvinar 
sapien. Aenean pretium nec 
sem in blandit. Donec aliqu-
am, tortor posuere semper 
condimentum, lacus erat 
commodo neque, ac lacinia 
nunc enim vel justo. Donec sit 
amet sodales augue, molestie 
porttitor neque.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Donec lobortis arcu quis ege-
stas malesuada. Aliquam velit 
purus, euismod vel quam sit 
amet, consequat pulvinar sa-
pien. Aenean pretium nec sem 

in blandit. Donec aliquam, 
tortor posuere semper condi-
mentum, lacus erat commodo 
neque, ac lacinia nunc enim 
vel justo. Donec sit amet so-
dales augue, molestie portti-
tor neque.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
piscing elit. Donec lo-
bortis arcu quis egestas 
malesuada. Aliquam 
velit purus, euismod vel 
quam sit amet, consequ-
at pulvinar sapien. Aene-
an pretium nec sem in 
blandit. Donec aliquam, 
tortor posuere semper 
condimentum, lacus erat 
commodo neque, ac laci-
nia nunc enim vel justo. 
Donec sit amet sodales 
augue, molestie portti-
tor neque. Etiam nec ve-
lit finibus, accumsan orci 
a, sagittis nisi. Nunc ut 
bibendum nulla, at con-
sectetur nunc. Curabitur 
vehicula tempor ligula, 
eu consectetur dui aliqu-
am sed. Aenean elemen-
tum dui sit amet viverra 
placerat. Nullam id fau-
cibus erat. In nulla tortor, 
porta ut luctus vel, porta 
sollicitudin neque.
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MATERIAŁY REKLAMOWE ULOTKA

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipi-
scing elit. Donec lobortis 
arcu quis egestas male-
suada. Aliquam velit pu-
rus, euismod vel quam sit 
amet, consequat pulvinar 
sapien. Aenean pretium 
nec sem in blandit.

Donec aliquam, tortor posuere 
semper condimentum, lacus 
erat commodo neque, ac lacinia 
nunc enim vel justo. Donec sit 
amet sodales augue, molestie 
porttitor neque. Etiam nec 
velit finibus, accumsan orci a, 
sagittis nisi. Nunc ut bibendum 
nulla, at consectetur nunc.
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MATERIAŁY REKLAMOWE PLAKAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit. Donec lobortis 

arcu quis egestas malesuada.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Donec lo-

bortis arcu quis egestas malesuada.
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MATERIAŁY REKLAMOWE ŚCIANKA PREZENTACYJNA
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MATERIAŁY REKLAMOWE REKLAMA PRASOWA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Donec lobortis arcu quis egestas malesuada.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lobortis arcu quis ege-
stas malesuada. Aliquam velit purus, euismod vel quam sit amet, consequat pulvinar 
sapien. Aenean pretium nec sem in blandit. Donec aliquam, tortor posuere semper con-
dimentum, lacus erat commodo neque, ac lacinia nunc enim vel justo. Donec sit amet 
sodales augue, molestie porttitor neque. Etiam nec velit finibus, accumsan orci a, sagit-
tis nisi. Nunc ut bibendum nulla, at consectetur nunc. Curabitur vehicula tempor ligula, 
eu consectetur dui aliquam sed. Aenean elementum dui sit amet viverra placerat. Nul-
lam id faucibus erat. In nulla tortor, porta ut luctus vel, porta sollicitudin neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
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MATERIAŁY REKLAMOWE BILLBOARD

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



str. 29

MATERIAŁY WIZERUNKOWE FLAGA



str. 30

MATERIAŁY WIZERUNKOWE ROLL-UP
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MATERIAŁY WIZERUNKOWE DŁUGOPIS
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MATERIAŁY WIZERUNKOWE PENDRIVE
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MATERIAŁY WIZERUNKOWE KUBEK
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MATERIAŁY WIZERUNKOWE KOSZULKA
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MATERIAŁY WIZERUNKOWE POJAZD




