ZASADY STOSOWANIA LOGO
Logo powinno być reprodukowane
WYŁĄCZNIE Z PLIKÓW ŹRÓDŁOWYCH.
Niedopuszczalne jest przerysowywanie
lub jakakolwiek jego modyfikacja, w tym
zmiana proporcji i kolorów.

WERSJA PODSTAWOWA LOGO
• Logo składa się z symbolu graficznego oraz nazwy programu.
• Ich wielkości i ustawienie względem siebie są ustalone
i nie mogą być w żaden sposób modyfikowane.
UWAGA: nie występuje wersja negatywowa logo.
Zawsze stosujemy znak wpisany w białe pole,
które jest jego ingralnym elementem.

• Tworząc kompletny znak, oba elementy zawsze powinny
występować razem w niezmienionej formie.
• W przypadku druku kolorowego zawsze stosujemy wersję
podstawową logo w kolorze.

kolory:
C-0, M-100, Y-100, K-0
R-204, G-34, B-41
PANTONE 485

pliki źródłowe:
druk i zastosowania profesjonalne:
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C-0, M-0, Y-0, K-0
R-255, G-255, B-255

PJ_CMYK.eps
PJ_PANTONE.eps
zastosowania biurowe i web:

JPG

PJ_RGB.jpg

WERSJE MONOCHROMATYCZNE LOGO
• Logo monochromatyczne stosujemy wyłącznie w przypadku, gdy
użycie wersji podstawowej w kolorze nie jest możliwe ze względów
technicznych (druk czarno-biały, tłoczenie itp.).
• Wersję czarną aplikujemy na tłach 0% ~ 50% czerni.
• Wersję białą stosujemy na tłach 50% ~ 100% czerni.
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WERSJE UPROSZCZONE LOGO – SYMBOL
• W uzasadnionych przypadkach (ikony ICO, dodatkowy element
graficzny w projekcie) dopuszczalne jest stosowanie symbolu
graficznego bez nazwy programu.
• Wersję uproszczoną stosujemy tylko w przypadku, gdy w innym
miejscu tego samego projektu występuje również kompletny znak.
• Nigdy nie stosujemy samodzielnie nazwy programu (w formie
logotypu) bez symbolu graficznego.

Symbol w wersji kolorowej
stosujemy wyłącznie na białym tle.
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POLE OCHRONNE LOGO
• Pole ochronne logo to obszar, w którym nie powinny
się znajdować inne elementy graficzne, takie jak tekst czy grafika.
• Określone pole ochronne logo to minimalna wolna przestrzeń wokół
niego – w miarę możliwości powinno się ją powiększać.
• Zasada wyznaczania pola ochronnego jest taka sama dla wszystkich
wersji logo.
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MINIMALNA WIELKOŚĆ LOGO
• Minimalna wielkość logo określa jego najmniejszy możliwy
do reprodukcji format, zakładając najwyższą jakość druku.
• Logo w minimalnej wielkości należy stosować tylko
w wyjątkowych przypadkach i nigdy nie wolno go zmniejszać.
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CIĄG ZNAKÓW
• Logo w ciągu znaków należy umieszczać na ostatniej pozycji,
w wielkości proporcjonalnej do pozostałych znaków,
zachowując jego pole ochronne.
• Nigdy nie stosujemy logo mniejszego niż jego określona
minimalna wielkość (14 mm / 60 px szerokości).

Zasada ta dotyczy układu poziomego
i pionowego ciągu znaków, w wersjach
kolorowych i monochromatycznych,
w pozytywie i negatywie.

LOGO NA FOTOGRAFIACH
• Na fotografiach i niejednolitych tłach należy zawsze stosować logo
w białym polu.
• Odległość od krawędzi ustalamy stosując zasadę wyznaczania
pola ochronnego logo.
• W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest umieszczanie
znaku w białym polu „na spad”.
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TYPOGRAFIA

profesjonalne druki

dokumenty elektroniczne
i druki biurowe

MYRIAD Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

MYRIAD Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

MYRIAD Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

MYRIAD Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

MYRIAD Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

MYRIAD Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

MYRIAD Pro BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

MYRIAD Pro BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ Z LOGO

Nie stosować samodzielnie symbolu na ciemnym lub czarnym tle.

Stosując logo na białym tle nigdy nie podkreślać białego pola
w żaden sposób.

Nie zmieniać proporcji białego tła w żaden sposób.

EDYCJA 2013

Nie naruszać pola ochronnego znaku.

Nie zmieniać wielkości, proporcji i układu elementów logo.

Nie stosować samodzielnie
nazwy programu (w formie
logotypu) bez symbolu
graficznego.

Nie stosować niewłaściwie wersji monochromatycznych logo.
• Wersję czarną aplikujemy na tłach 0% ~ 50% czerni.
• Wersję białą stosujemy na tłach 50% ~ 100% czerni.

Nie zniekształcać i nie obracać logo w żaden sposób.

