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Logo w wersji chromatycznej

Logo w wersji chromatycznej, tj. pełnokolorowej.
Deﬁnicje kolorów wskazano na kolejnych stronach.
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Pole ochronne i konstrukcja znaku

Różową ramką wskazano tzw. pole ochronne znaku, tj. obszar, którego nie należy naruszać innymi elementami - tekstem lub graﬁką.
Stanowi ono 1/4 wysokości znaku, co wskazano na ilustracji.
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Wersje kolorystyczne logo

a

b

c

d

Logo w wersji achromatycznej negatywowej - a, wersja logo w wersji chromatycznej na żółtym tle - b,
logo achromatyczne (czarne) - c, logo w wersji chromatycznej na szarym tle - d.
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Deﬁnicje kolorów ﬁrmowych

Kolor:

Nazwa koloru:

Deﬁnicja w systemie CMYK, RGB i HEX

Czerwony szminkowy

CMYK: 1 100 87 4 / RGB: 217 4 43 / HEX: #D9042B

Ciepły żółty

CMYK: 1 29 99 4 / RGB: 242 183 5 / HEX: #F2B705

Szary

CMYK: 0 0 0 10 / RGB: 235 235 235 / HEX: #EBECEC

Czarny/ biały

Czarny: CMYK: 0 0 0 0 / RGB: 255 255 255 / HEX: #FFFFFF
Biały: CMYK: 0 0 0 100 / RGB: 0 0 0 / HEX: #000000

Powyżej wskazano deﬁnicje kolorów w systemie CMYK (druk) oraz RGB i HEX (nośniki elektroniczne,
wyświetlane na ekranach monitorów).
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Typograﬁa

Nazwa fontu:

Sytuacje użycia:

RBNo3.1
Wersja: Italic (black oraz light)

Logotyp

Myriad Pro Contensed
Wersje: light, regular, bold, black

Główny font dla tekstów
w wersji do druku

Titilium
Wersje: thin, light, regular, bold

Strona internetowa

Trebuchet
Wersje: regular, bold

Dokumenty elektroniczne, w wersji
otwartej/ do edycji

Próbka kroju pisma:

Typograﬁa, czyli kroje pism oraz wykaz sytuacji, w których są stosowane.
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Ikony obrazujące korzyści oraz ich znaczenie

Symbol/ obraz/ znak:

Znaczenie symbolu:

Tarcza/ emblemat
Supermana

Opieka
i ochrona

Serce

Ptaszek/
parafka/ fajka

Kartka, dokument
obrócony o 45 st.

Sympatyczność,
pomocność

Skuteczność
w działaniu

Wywiązywanie się
ze złożonych obietnic

Powyżej wskazano ikony oraz ich znaczenie akcentujące obietnice,
korzyści i wyróżniki marki.

Ikony - wizualizacja korzyści marki

Ikony - tarcza supermanki, serce, ptaszek/ parafka oraz kartka z zagiętym rogiem.
Rekomendujemy użycie ikon ze sloganem: Jesteśmy zawsze gotowi lub Gdy inni zawodzą, my dajemy radę!
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Brand hero - CEO Dobrego Zarządcy w roli supermanki

Brand hero - supermanka, alter ego właścicielki marki Dobry Zarządca.
Do wykorzystania na stronie internetowej, w szczególności w zakładce O nas oraz przy obietnicy marki.
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Papier ﬁrmowy

Szanowna Pani Anno,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum malesuada nulla non sem iaculis, eu
faucibus odio gravida. Suspendisse semper volutpat mauris, sed suscipit tortor dictum eget. Nullam auctor
ligula eﬃcitur tortor accumsan, in sagittis magna pulvinar. Proin quis ultrices turpis. Vestibulum urna nunc,
maximus vel egestas id, tincidunt nec enim. Phasellus hendrerit erat vel magna placerat, nec eﬃcitur
sapien auctor. Aliquam erat volutpat. Suspendisse varius lacus id odio viverra, vitae aliquet nisi gravida.
Nam imperdiet non est id malesuada. Curabitur sed euismod tortor. Nulla mattis velit ﬁnibus imperdiet
tincidunt. Nulla ipsum arcu, placerat ut enim at, egestas lobortis lorem. Nullam commodo placerat erat,
venenatis augue sagittis ac. Aenean scelerisque pretium elit id bibendum.
Nunc posuere ipsum risus, sed malesuada risus malesuada et. Sed vestibulum euismod felis ut iaculis. Sed
ante augue, faucibus non semper et, pulvinar consequat sapien. Sed convallis justo tortor, eu consectetur
nulla ultricies ut. Ut cursus dolor vel lobortis gravida. Phasellus a eros in neque ornare dapibus eu sed justo.
Nunc dictum congue sem, vel vulputate nunc fringilla sit amet. Aliquam mattis ex elit. Ut et nulla vitae
libero eﬃcitur tempus at at mauris. Praesent quis sodales dolor. Nulla volutpat neque eu leo mollis, in porta
augue commodo. Proin sed suscipit odio. Donec ornare id felis sit amet varius. Suspendisse potenti. In
tincidunt erat lacus, vestibulum tristique nulla semper vel. Integer vel posuere odio, non feugiat velit.
Integer hendrerit consequat tincidunt. Morbi mattis metus a commodo ornare. Nunc mollis mattis ante
eget iaculis. Curabitur eu lacinia massa. Curabitur pulvinar felis ante, eu placerat nisi vulputate sed.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Praesent pulvinar
vulputate lacinia.
In faucibus non mauris id tempor. Ut tincidunt risus ut leo commodo, ut ﬁnibus felis congue. Nullam purus
leo, tincidunt vitae justo vitae, feugiat ultrices arcu. Morbi vulputate augue eu venenatis cursus. Vivamus
pharetra lacinia ipsum, a lacinia nibh ﬁnibus ac. Nam non neque vel ex hendrerit pretium vel non nibh.
Mauris neque elit, congue at ex nec, sollicitudin feugiat ex.
Pozdrawiam
Małgorzata Skupień

Wersja a, po lewej, z logo w wersji chromatycznej oraz w wersji b, po prawej, z logo w wersji chromatycznej z żółtym nagłówkiem,
poddrukiem. Obie wersje ze sloganem: Jesteśmy zawsze gotowi!

Wizytówka

Wizytówka: awers z logo na żółtym poddruku oraz rewers z danymi teleadresowymi.
Wielkość nośnika: 90 x 50 mm. Rekomendowany papier: 350 g, powlekanie: Soft touch, obustronne.
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Tablice z numerem i nazwą ulicy

Dwie wersje tablic: z prawej: z numerem w kolorze czarnym na szarej apli (20% czerni); z lewej: z numerem w kolorze białym na czarnej
apli (90 lub 100% czerni). Wymiary tablic: zestandaryzowane: 420 x 245 mm.
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Przypinki

Przypinki z logo oraz z ikonami reprezentującymi
obietnice marki.
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Koszulka/ t-shirt

T-shirt bawełniany w kolorze ﬁrmowym
żółtym z ikoną serca na piersi.
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Koszulka/ t-shirt

T-shirt bawełniany w kolorze ﬁrmowym
czerwonym z ikoną tarczy Supermana.
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Okładka, cover photo - media społecznościowe

Graﬁka z wykorzystaniem ikon akcentujących korzyści i wyróżniki marki.
Użycie: Facebook, Google Moja Firma, LinkedIn. W paczce materiałów przygotowano różne wielkości graﬁk (pod wskazane media).
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Brand book dla marki Dobry Zarządca. Realizacja: 2016. Ever.
www.everforbrands.pl

