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Kozienice. Przewodnik graficznyWstęp

Wstęp

Miasto ma „dumną” historię, którą powinniśmy gloryfikować.
Herb Kozienic jest wspaniałym elementem stanowiącym
podstawę do zaprojektowania logo Miasta.

Koncepcja

Kozienice proponują twórcze wykorzystanie przestrzeni.
To uniwersalne miasto otwarte na inteligentne pomysły.
Miejsce dla wszystkich, ale nie dla każdego.

Kozienice - idealne na szczęście

„Nie wiem jak chce żyć,
ale wiem jak nie”

4 5

Koncepcja
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Kozienice. Przewodnik graficzny

Relacja elementów logo
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Symbol

Oparty o element będący sercem Miasta.

Herb reprezentuje mieszkańców ich niezależność i dumę. 
Symbolizuje zobowiązanie do wzbogacania kultury miasta 
i życia w harmonii ze współczesnym światem. 

Nasze logo

Prosta typografia, wykorzystująca oryginalne, nawiązujące
do modernizmu liternictwo. Symbol jest połączony 
z logotypem, ale nie jest to regułą. Podobnie jak Imię 
i Nazwisko logo pisane jest małymi literami. Zawsze pisz 
Kozienice, nigdy „KOZIENICE”.

Symbol Logo
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Kozienice. Przewodnik grafi czny

3x 12x

4
x 2x

x

Logo

Używanie naszego logo

Kilka zasad dzięki którym logo zawsze będzie 
właściwie wyglądać

Obszar bezpieczny
Obszar bezpieczny dookoła logotypu jest równy 
wysokości litery „o” w napisie Kozienice. Nie umieszczaj 
żadnych elementów grafi cznych oraz logotypów 
w obszarze bezpiecznym.

Minimalny rozmiar
Minimalny rozmiar to 10 mm wysokości dla druku 
i 32 pixele dla monitorów oraz urządzeń mobilnych.

Wersje logo
Full colour na białym tle.
Główną i preferowaną wersją jest 
„granatowe” logo na białym tle.
Full colour negatyw, należy używać jak pokazano. 
Symbol zawsze występuje w kolorze z żółtym 
„elementem”. Używaj odpowiedniej kolorystyki.
CMYK lub Pantone dla druku, RGB dla ekranów.

Czarno-biały.
Jeżeli nie drukujesz w kolorze - np. na czarno-białej 
drukarce lub faxie, używaj czarno-białych wersji logo.  

Obszar bezpieczny

Obszar bezpieczny

Minimalny rozmiar

Full colour na białym tle

Full colour negatyw Full colour negatyw

Czarno-biały

Czarno-biały w negatywie Czarno-biały w negatywie

10 mm Nasze logo i claim

Kozienice idealne na szczęście 
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Implementacja logo

Inne dopuszczalne wersje logotypu

Logo
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Kozienice. Przewodnik grafi czny

Kozienice

idealne na szczęscie

Logo

Jak nie używać logo

Zawsze używaj grafi k dostarczonych wraz z przewodnikiem. 
Zawsze przestrzegaj zasad gdy używasz logo.

Tu zobaczysz kilka przykładów jak nie używać logo.

Nie zmieniaj szyku

Nie zmieniaj typografi i

Nie zmieniaj
kształtów w symbolu

Nie umieszczaj
w innym kształcie

Nie zmieniaj 
relacji elementów

Nie zmieniaj kąta 
i nie obracaj

Nie zmieniaj koloru

Nie umieszczaj logo 
na niejednolitym tle

Nie zniekształcaj

Nie obracaj symbolu

Nie dodawaj efektów

Nie dodawaj claimu
w niewłaściwy sposób

Kolorystyka

Nasza paleta kolorów

Główny kolor
Naszym wiodącym kolorem jest „granatowy”.
Używamy go jako tło przy tworzeniu okładek dla 
dokumentów służbowych: teczek, wizytowek, itp

Kolory wspierające
Biały jest naszym głównym tłem używanym
w dokumentach służbowych.
Żółty jest używany jako akcent kolorystyczny.

Główny kolor Kolory wspierające

Granatowy
Pantone 539 C
C100 M80 Y50 K60
R16 G35 B53
#102335

Biały
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#ff ff ff 

Żółty
Pantone 109 C
C0 M20 Y100 K0
R255 G204 B0
#ff cc00
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Kozienice. Przewodnik grafi cznyK

K

Pierwsza litera nazwy Miasta.

Bądź kreatywny! Używaj symbolu K do dopełnienia 
layoutów, napisów lub jako glównego motywu. 

K

K

Zachowaj wyczucie i wysoki
kontrast.
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Kozienice. Przewodnik graficznyTypografia

Font do kreacji - użytkownicy profesjonalni

Gotham jest naszym fontem używanym do kreacji.
Jest to płatny font dostępny dla agencji oraz innych 
profesjonalnych użytkowników tworzących 
materiały marketingowe. Kazda z agencji jest 
zobowiązana do zakupu fontu we własnym zakresie.

Gotham Bold

Gotham Book

Gotham Book

Calibri

Nagłówek 1, 
wyróżnienia

Nagłówek 2

Wstęp i body copy

Dokumenty służbowe

Landmark

Landmarki

Jeżeli bedziesz potrzebował obrysu budynku lub obiektu, 
którego nie ma w księdze znaku, wykonaj go w stylu 
pokazanym obok.

Urząd Miejski Kolumna Zygmunta 
I Starego

Kościół pw. Św. Krzyża

Centrum Klulturalno Artystyczne

City landmark

Kościół pw. Św. Rodziny



Projekt logo oraz opracowanie księgi znaku:
Agencja Estimejt

estimejt.com


