SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Księga znaku

KSIĘGA ZNAKU
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Propozycja mocno ukierunkowana i silnie osadzona w enologicznym potencjale miasta.
Bazuje na winie, jako jednym z najistotniejszych elementów wypływających z jego tradycji
oraz potencjału. Odwołuje się do modnej i prężnie rozwijającej turystyki winnej
i kulinarnej. Wiele znanych i niezwykle silnych marek terytorialnych jak np. Bordeaux,
Eger, Champagne wyrosło na winie i otaczającej je kulturze. Dodatkowym wzmocnieniem
propozycji jest fakt, że Polska nie jest postrzegana jako „kraj winny”, co w połączeniu
ze znikomą liczbą marek terytorialnych budujących swój potencjał na enologii, daje silny
fundament do budowy unikalnej i wyróżniającej się tożsamości. Zastosowanie ma tutaj
koncepcja „place of origin” znana w Polsce jako „efekt pochodzenia marki”, w której
charakterystyczny produkt jest identyﬁkowany z miejscem jego pochodzenia - jego
wyróżnikiem (np. łosoś norweski, szwajcarski zegarek, wycinanka łowicka). Konsument, do
którego kieruje się markę, jest w pełni deﬁniowalny i identyﬁkowalny, a jego potrzeby
i zachowania znane. Stwarza to nieograniczoną przestrzeń dla komunikacji marki i budowy
oferty produktowej i turystycznej wokół niej.

Od strony wizualnej logotyp zbudowany jest z miękkich liter pisma odręcznego.
Wypełnienie nadaje wrażenie charakterystycznego śladu koloru wina, którym napis
„Jasło” został namalowany. Całość jest łagodna i przyjazna w odbiorze. Hasło promocyjne
jest krótkie, jednak zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej może być odczytane na
wiele sposobów, co zwiększa szansę na jego zapamiętanie. Odnosi się, zarówno do wina,
jak i do klimatu (w rozumieniu produktu, pogody i nastroju) oraz innego (niepowtarzalnego)
charakteru miasta i produktów z niego pochodzących. Znak jest czytelny i prosty do wdrażania.

4

5

6

wersja podstawowa
Wersja ta stanowi podstawę identyﬁkacji marki.
Stanowi punkt wyjścia dla wszystkich pozostałych
wariantów i ma względem nich charakter nadrzędny.

wersja angielska
Wersja ta stanowi podstawę dla wszystkich form publikacji
kierujących komunikat do odbiorcy zagranicznego.
Wszystkie zasady opisane w niniejszej publikacji mają tutaj
takie samo zastosowanie jak względem wersji podstawowej.

wersja podstawowa

PANTONE 7434 C

100%

86%

63%

BLACK (K) 70%

wersje kolorystyczne
Podstawowa wersja kolorystyczna jest nadrzędną
względem pozostałych. Wszędzie tam gdzie jej zastosowanie,
ze względów czytelności lub technik reprodukcji, nie jest
możliwe należy stosować wersję monochromatyczną:
czarną: np. dla pieczęci lub grawerunku, białą - kontra:
np. dla ciemnego tła, szarą: dla białego / jasnego tła.
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wersja monochromatyczna

Tam, gdzie technika reprodukcji pozwala na stosowanie
skali szarości (np. xero) zaleca się stosowanie wersji
monochromatycznej (szarość 70% K lub biała - kontra gdy
występuje na tle).
W przypadku, gdy stosujemy formę monochromatyczną
białą na publikacjach kolorowych dopuszczalne jest
zastosowanie koloru w celu wyróżnienia części hasła “inne”
dla wersji podstawowej oraz “in” dla wersji angielskiej.
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C:35 M:90 Y:50 K:15
R:152 G:55 B:87
#: 973756

C:35 M:75 Y:40 K:5
R:165 G:90 B:114
#: a45971

C:25 M:55 Y:25 K:00
R:192 G:132 B:152
#: c08398

opis kolorystyki
Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według podanych na niniejszej karcie wartości.
Model CMYK stanowi punkt wyjścia dla pozostałych modeli
kolorystycznych. Do tego modelu należy się odwoływać w przypadku
wątpliwości.

C:00 M:00 Y:00 K:70
R:77 G:77 B:77
#: 4c4c4c

pole ochronne
Pole ochronne deﬁniuje obszar, w którym nie powinna być zamieszczona
żadna inna forma graﬁczna lub tekstowa – w całości oraz częściowo.
Pole ochronne to obszar, którego wysokość i szerokość odpowiadają
10% szerokości logotypu.
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wielkość minimalna
Wielkości minimalne, przy których logo nie traci swojej czytelności,
jego odwzorowanie w technikach wdrożeniowych jest optymalne.
Należy unikać stosowania logo i znaku graﬁcznego poniżej tych wielkości.
Jeżeli w procesie reprodukcji nie jest możliwe uzyskanie czytelności przy
podanych rozmiarach minimalnych, zaleca się zwiększenie wielkości.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie logotypu
bez hasła (np. mały grawerunek na gadżetach ﬁrmowych).

10mm
15mm

budowa i proporcje
Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji logo, bazujący na zależnościach między
poszczególnymi elementami. Niedopuszczalne jest samodzielne konstruowanie logo.
Stanowi ono zamkniętą całość i nie może być poddawane żadnym zniekształceniom.
Należy korzystać tylko i wyłącznie z zapisu elektronicznego logo.
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Aa

Aa
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Calibri Regular

Calibri Light

ABCDEF
abcdef
012@#&

ABCDEF
abcdef
012@#&

ABCDEF
abcdef
012@#&

Calibri Bold
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Aa

Aa

Adobe Garamond Pro Italic

Adobe Garamond Pro Bold Italic

ABCDEF
abcdef
012@#&

ABCDEF
abcdef
012@#&

liternictwo i tekst dekoracyjny
Podstawową czcionką jest Calibri w odmianach Bold, Regular i Light, którą zaleca
się do stosowania dla tekstów ciągłych. Czcionką uzupełniającą jest Adobe
Garamond Pro w wersjach Italic i Bold Italic. Czcionkę uzupełniającą zaleca się do
stosowania przy nagłówkach lub tytułach i podtytułach.

Lorem

ipsum dolor sit amet, conse
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.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt.

W przypadku, gry czcionka Adobe
Garamond Pro nie jest dostępna, może
zostać zastąpiona czcionką Times New
Roman (Italic i Bold Italic).
Proponowane formatowanie tekstu wraz
z nagłówkiem: odstęp międzywierszowy
wynosi 150% stopnia pisma.
Przykład: dla czcionki 10 pt odstęp
międzywierszowy wynosi 15 pt.

tekst ozdobny
Niniejsza karta ilustruje przykład formatowania tekstu, z wykorzystaniem
standardowego wypełniacza tekstowego.
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symbole dekoracyjne

zastosowanie na tle

Karta ilustruje symbole dekoracyjne, które mogą być wykorzystywane jako
element layoutu na materiałach reklamowych, promocyjnych oraz drukach
ﬁrmowych. Sposób ich wykorzystania nie podlega żadnym ścisłym regułom,
oprócz ogólnego zachowania zasad opisanych w niniejszej publikacji.

Niniejsza karta przedstawia przykłady zastosowania logotypu na różnego rodzaju tłach oraz w kontrze. W przypadku tła ciemnego
logotyp zawsze występuje w kontrze. W przypadku umieszczania logotypu na tle wzorzystym zaleca się stosowanie pola zwiększającego
czytelność logo. Dopuszczalne jest stosowanie pola o niewielkim stopniu przezroczystości. Pole nie może być mniejsze niż pole
ochronne określone. Istotne jest zachowanie wysokiej czytelności logo. Najważniejsze jest zastosowanie jak najlepszej czytelności logo.

niedozwolona jest zmiana kolorystyki

niedozwolona jest zmiana liternictwa hasła promocyjnego

winne klimaty

AKCYDENSY

15

niedozwolona jest zmiana kompozycji logotypu
ani żadnego z jego elementów

niedozwolone jest stosowanie logotypu na tle
zmniejszającym jego czytelność
bez zastosowania odpowiedniego pola
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WWW.JASLO.PL

papier firmowy
Papier ﬁrmowy stosowany do korespondencji składa się z awersu - zawierającego wszystkie dane
teleadresowe oraz miejsce na numerację. Na rewersach, których stosowanie jest opcjonalne, znajduje
się hasło promocyjne oraz adres strony internetowej.

wizytówka
Wizytówki zawierają dane teleadresowe Miasta, imię i nazwisko, funkcję oraz dane kontaktowe dysponenta
wizytówki. Na rewersie, znajduje się hasło promocyjne oraz adres strony internetowej.
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koperty
Niniejsza karta przedstawia projekty kopert w trzech formatach: DL, C5 i C4.

teczka firmowa
Przedstawione na projekcie rozłożonej teczki (powyżej) czerwone i niebieskie linie dookoła projektu ilustrują
miejsca cięć, bigowania itp. Nie występują one w wydrukowanym materiale.
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roll-up
Projekt roll-up’a do stawiania przy wszelkiego rodzaju imprezach
okolicznościowych, konferencjach itp. Roll-up może stanowić również stały
element wystroju wnętrza budynków administracyjnych.

szablon prezentacji
Niniejsza karta przedstawia projekt głównych stron prezentacji multimedialnej.
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gadżety

t-shirt

Niniejsza karta przedstawia przykłady gadżetów reklamowych.
Prezentowane przykłady mają charakter poglądowy, ze względu na różne
modele poszczególnych gadżetów oraz różne możliwości technologiczne
nanoszenia na nie elementów graﬁcznych i tekstowych.

Niniejsza karta przedstawia przykłady koszulki. Mają one charakter poglądowy, ze względu na duży wybór
modeli rozmiarów koszulek oraz różne możliwości technologiczne nanoszenia na nie elementów graﬁcznych
i tekstowych.
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znak certyfikacji
Znak certyﬁkacji "Jasło - innowacyjna marka" jest elementem budowania wiarygodności miasta.
Podmiot odznaczony certyﬁkatem innowacyjnej marki będzie mógł posługiwać się nim na swoich materiałach
i produktach, co będzie podkreślało jego nowoczesność i otwartość. Jasło będzie natomiast kreowało wizerunek
miasta o przyjaznym klimacie dla innowacyjnych ﬁrm.

na zlecenie

Logo oraz System Identyﬁkacji Wizualnej Miasta Jasła
zostały opracowane przez Pawła Batyrę na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

www.batyra.pl
www.parr.com.pl

