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3.1.
ELEMENTY BAZOWE

Wersja podstawowa znaku

Logo Doliny Karpia jest jednym z podstawowych 
narzędzi służących komunikacji marki, jak  
i budujących jej wizerunek. Z tego względu należy 
dbać o umieszczenie logo wg zasad opisanych  
w poniższym Systemie Identykacji Wizualnej.

Jest to forma graficzna logo przeznaczona 
do umieszczania na materiałach umożliwiających 
oddanie właściwej kolorystyki i jakości logo.

Należy dokładać wszelkich starań, aby logo było 
prezentowane w podstawowej kolorystyce  
w podstawowym układzie konstrukcyjnym.
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Konstrukcja znaku

CMYK RGB PANTONE
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Czcionka: 

Trajan Pro Regular – zmodyfikowana

Trajan Pro Bold – zmodyfikowana
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Konstrukcja symbolu

Witraż

Symbol}Karp

Logotyp
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Warianty znaku

W przypadku pól eksploatacji, ograniczających swoją  
powierzchnią możliwość właściwej ekspozycji nazwy marki, 
dopuszczalne jest użycie logo w wersji pionowej.

Te formę logo należy stosować zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
logo ma sąsiadować z innymi znakami, np. na plakatach lub  
zaproszeniach, na których umieszczone mają być znaki  
sponsorów lub organizatorów imprez wielopodmiotowych.

Wariant ten jest również dopuszczalny do zastosowan na tych 
upominkach reklamowych, na których ze względu na wielkość 
pola nieczytelna stałaby się nazwa marki.

W szczególnych przypadkach, kiedy pole ekpozycji  
utrudnia odczytanie nazwy nawet w wersji podstawowej  
znaku, dopuszczalne jest zastosowanie wariantu  
specjalnego jednowierszowego. Forma ta została stworzona 
na użytek wykorzystania na bandach reklamowych obiektów  
sportowych lub na wyświetlaczach elektronicznych  
(z przesuwanym tekstem na ekranie).

Wersja podstawowa Wersja pozioma

Wersja uproszczona
(stosować tylko w szczególnych przypadkach)
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Koncepcja
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Wersje użytkowe

Wersja achromatyczna przewidziana jest do zastosowań 
w przypadku problemów z zachowaniem założonej skali  
szarości elementów konstrukcyjnych, np. w gazetach o bardzo
słabej jakości druku, do firmizacji faksów itp.

Wersja achromatyczna
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Wersje użytkowe

W przypadku druku czarno-białego (jednokolorowego),  
gwarantującego oddanie założonej skali szarości,  
przewidziana jest monochromatyczna wersja logo oddającego  
zróżnicowanie kolorystyczne elementów konstrukcyjnych 
za pomocą nasycenia. Wersja ta powinna być stosowana  
w ogłoszeniach jednokolorowych drukowanych w prasie 
czarno-białej.

Wersja monochromatyczna
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Obszar minimalny znaku

Obszar minimalny logo stanowi pole ochronne gwarantujące 
zachowanie integralności logo i zabezpieczające logo przed 
niekorzystnym wpływem elementów otoczenia. 

Obszar minimalny wyznacza margines, jaki powinien oddzielać 
logo od liter, znaków gracznych, barwnych pól i zdjęć sąsiadu-
jących z logo. 

Wielkość pola ochronnego logo Doliny Karpia wyznaczona jest 
poprzez wysokość litery L z logotypu.



3.1.
ELEMENTY BAZOWE

Wielkość minimalna znaku

Zdefiniowanie najmniejszej dopuszczalnej wielkości logo 
gwarantuje czytelność liter zawartych w logotypie oraz 
chroni kształt elementów konstrukcyjnych przed wpływem 
zniekształceń. Stosując logo, należy pamiętać o przestrzeganiu 
założonych ograniczeń w odniesieniu do konkretnych wersji 
logo.

Ważne jest, aby przy umieszczaniu logo na małych powierzch-
niach pamiętać nie tylko o zachowaniu wielkości minimalnej,
ale i minimalnego pola ochronnego (obszaru minimalnego 
znaku).

Jeżeli w procesie reprodukcji nie jest możliwe uzyskanie  
prawidłowej czytelności logo Doliny Karpia przy  
podanych wielkościach minimalnych, zaleca się zwiększyć  
proporcjonalnie wielkość, umożliwiając osiągnięcie prawidłowej  
czytelności.

dla druku cyfrowego
i offsetowego

15 mm 15 mm

40 mm

tampodruk haft folia

60 mm
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Zasady umieszczania znaku na płaszczyźnie

Dla galanterii biurowej (papier ramowy, wizytówka, koperta) 
oraz ogłoszeń prasowych logo umieszczamy w lewym górnym 
rogu płaszczyzny, zachowując odstęp od krawędzi o długości 
co najmniej pola ochronnego. Logo nie powinno być dłuższe 
od połowy długości płaszczyzny.

W sytuacji gdy logo przekracza środek płaszczyzny (np. grzbiet 
segregatora, okładka teczki), umieszczamy je centralnie. 

Wyjątkiem jest odzież, na której logo umieszczamy po prawej 
stronie płaszczyzny.
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Stosowanie znaku w różnych technikach odwzorowujących

haft tłoczenie grawer
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Czego nie można robić z logo



3.1.
ELEMENTY BAZOWE

Typografia – krój podstawowy

aabcćdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz 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 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

aabcćdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz 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 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Bold

Krój podstawowy powinien być stosowany  
w treści dokumentów, materiałach drukowanych, 
ale nie wysyłanej drogą elektroniczną. W sytua- 
cjach, w których system prezentacji czcionek 
wyklucza użycie czcionek z rodziny Myriad,  
zalecanym krojem jest Arial.
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Typografia – krój specjalny

aabcćdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz 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 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

aabcćdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz 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 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Trajan Pro Regular

Trajan Pro Bold

Krój specjalny przewidziany jest do  
komunikacji tekstowej haseł, tytułów, 
wyróżników, okolicznościowych materiałów.
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Typografia – krój pomocniczy

aabcćdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz 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 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

aabcćdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz 0123456789

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

aabcćdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz 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 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Arial Regular

Arial Bold

Arial Italic
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Zaproszenie

zaproszenie
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Ulotka
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Plakat
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Reklama prasowa
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Ogłoszenie prasowe
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Torba reklamowa
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Rollup
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Billboard
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Kubek, wizytówki
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Słoik, menu
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Pluszowa ryba, zapach samochodowy
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Długopisy



3.4.
OZNAKOWANIE UPOMINKÓW

Koszulka polo, T-shirt


