
Brand Guidelines 



01 - Logotyp

LogoPracowici | Brand Guidelines

Stosowanie logotypu zawsze powinno brać pod uwagę pola 
ochronne.

Wersja pozioma rekomendowana jest do  sytuacji,  gdzie 
powierzchnia projektu dominuje w linii horyzontalnej w stosunku 
do wertykalnej.

Należy zawsze używać plików dostarczonych, nie należy 
odtwarzać logotypu „ręcznie”.

 



02 - Logotyp Wariacje

Logo WariacjePracowici | Brand Guidelines

Podstawowa wersja logotypu składa się z dwóch kolorów.

W wypadku zastosowania na tle czarnym / apli w kolorze uzupełniającym należy 
użyć negatywu.

Nie należy modyfikować proporcji logotypu, stosowania innych wariacji 
kolorystycznych oraz zwrócić uwagę czy tło jest uspokojone aby utworzyć 
właściwy kontrast.

RGB
R: 226
G: 30
B: 38

CMYK
C: 4%
M: 100%
Y: 100%
K: 1%

RGB
R: 35
G: 31
B: 32

CMYK
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%



03 - Pattern

PatternPracowici | Brand Guidelines

Pattern w podstawie składa się z elementów logotypu na podstawię której ewoluuje.
Bazą jest zestaw kropek..

Obok przedstawione są propozycje ewolucji i ogólna zasada „przedłużania” patternu 

Uzyskiwane w ten sposób formu mogą stanowić uzupełniający element graficzny. 

Heading Title
Heading Title

Call to Action

Subtitle



Font stosowany w projektach to:

Jego rodzina powinna mięć następującą hierachię:

Do Headline’ów, tytułów itp.

Do podtytułów

Do głównego tekstu

Do tekstów uzupełniających

OSWALD

OSWALD BOLD

Zażółć gęślą jaźń
Zażółć gęślą jaźń

Zażółć gęślą jaźń
Zażółć gęślą jaźń

Zażółć gęślą jaźń
Zażółć gęślą jaźń

Zażółć gęślą jaźń
Zażółć gęślą jaźń

OSWALD MEDIUM

OSWALD REGULAR
NASTE LIGHT

04 - Typografia

TypografiaPracowici | Brand Guidelines



Dobór zdjęc do projektów głównie opiera się na portretach osób w 
aktywnym zawodzie lub dynamicznych detalach 
przedstawiających profesję. 

05 - Dobór zdjęć do projektów

Dobór ZdjęćDobór ZdjęćPracowici | Brand Guidelines



06 - Keyvisual

Dobór ZdjęćKeyvisualPracowici | Brand Guidelines

Keyvisual składa się z trzech warstw. Tła, podświetlonego obrysu 
kontynentów oraz zestawieniu pracowników. Poniżej przykłady 
adaptacji KV do różnych formatów.



07 - Wizytówka

Dobór ZdjęćKeyvisualPracowici | Brand Guidelines

Logotyp Pracowici stosowany w wizytówce może być stosowany w 
akompaniamencie tekstu informacyjnego lub samotnie.

W wypadku stosowania w akompaniamencie zalecane jest 
stosowanie pola ochronnego od linii cięcia do 1/2 szerokości 
wizytówki. Logo powinno zostać scentrowane na osi wertykalnej. 
Tekst towarzyszący powinien być centrowany na drugiej połówce.

Typografia tekstu powinna być stosowana w rodzinie fontu 
Oswald.

W wypadku stosowania samotnego kluczem powinno być pole 
ochronne wertykalne logotypu mierzone od linii cięcia.

UWAGA! W każdym wypadku należy zachować odstęp minimum 
3mm wszelkich elementów od linii cięcia.

  Lorem Ipsum
Senior Lorem ipsum

          +48 111-111-111

           Lorem@lorem.pl

           www.lorem.pl



08 - Papier Firmowy

Dobór ZdjęćPapier FirmowyPracowici | Brand Guidelines

Papier firmowy powinien zakładać pole ochronne logotypu w 
prawym górnym lub dolnym narożniku dokumentu. Towarzyszący 
tekst powinien być w odległości bocznego pola logotypu od linii 
cięcia.

UWAGA! W każdym wypadku należy zachować odstęp 
minimum 3mm wszelkich elementów od linii cięcia.

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 



09 - Plakat / CityLight

Dobór ZdjęćPlakat / CitylightPracowici | Brand Guidelines

Plakaty powinny bazować na adaptacji KeyVisuala z 
zastosowaniem modyfikacji uwzględniającą specyfikację 
drukarską i techniczną. Należy upewnić się, aby twarze nie 
nachodziły na pola ochronne, marginesy czy spady.

Typografia centrowana wertykalnie od linii pola ochronnego 
logotypu a ewentualne łamanie na zbiegu szeregów zdjęć

Typografia tekstu powinna być stosowana w rodzinie fontu LATO 
w następującej hierachii:

Oswald Black
Oswald Regular (różnica minimu 5 pktów od tytułu)
Oswald Light

UWAGA! W każdym wypadku należy zachować odstęp 
minimum 3mm wszelkich elementów od linii cięcia.
W wypadku Citylightów zawsze prosić o dokładną specyfikację 
drukarską.



10 - Reklama Prasowa

Dobór ZdjęćReklama PrasowaPracowici | Brand Guidelines

W wypadku reklam drukowanych w prasie, należy zwrócić się do 
redakcji o dokładne spady danego formatu.

UWAGA! W każdym wypadku należy zachować odstęp 
minimum 3mm wszelkich elemntów od linii cięcia.



11 - Ulotka

Dobór ZdjęćUlotkaPracowici | Brand Guidelines

Ulotka powinien na jednej stronie stanowić KeyVisual 
zaadaptowany do wymiaru. Dodatkowe informacje mogą zostać 
umieszczone na drugiej stronie ulotki.

UWAGA! W każdym wypadku należy zachować odstęp 
minimum 3mm wszelkich elemntów od linii cięcia.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 



12 - Rollup

Dobór ZdjęćRollupPracowici | Brand Guidelines

Rollup powinien zakładać pole ochronne logotypu w prawym górnym narożniku Projektu. 
Towarzyszący tekst powinien być zawarty centralnie w polu wynikającym z krawędzi 
bocznych + pole ochronne oraz krawędzi pola ochronnego logotypu.

UWAGA! W każdym wypadku należy zachować odstęp minimum 3mm wszelkich 
elemntów od linii cięcia.

Dodatkowo w rollupach zawsze należy się upewnić u producenta jaki jest wymiar 
kasetki na dole projektu.



13 - Koperta

Dobór ZdjęćKopertaPracowici | Brand Guidelines

Projekty koperty zakładający zcentrowany logotyp na froncie 
oraz logotyp na klapie koperty.



14 - Ścianka Sponsorska

Dobór ZdjęćŚcianka SponsorskaPracowici | Brand Guidelines

Ściany sponsorskie w zależności od wymiaru za priorytet powinny 
brać pole ochronne logotypu, a ilość powinna wynikać z proporcji 
ścianki.

W opcji z logotypem głównym za główny element miary jest 
proporcja głównego logotypu wobec proporcji pól ochronnych 
logotypu duplikowanego.



15 - Materiały Online

Dobór ZdjęćŚcianka SponsorskaPracowici | Brand Guidelines

Materiały online takie jak posty, bannery, ads’y powinny stosować 
się do zasad przedstawionych wcześniej. W rozmiarach skrajnych 
horyzontalnych i wertykalnych za priorytet należy wziąć 
dostosowanie ilości treści tak aby założone pola ochronne zostały 
nienaruszone.


