
www.edubears.pl

Brand
Guidelines

Dokument ten to swojego rodzaju instrukcja dla Ciebie.
Ułatwi Ci ona stosowanie znaków marki oraz zapobiegnie 
błędnemu użytkowaniu. Miłej lektury!
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ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYTYCZNYMI
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SYGNET  |   SYMBOL 

Sygnet to jeden z najważniejszych          
elementów składowych logo.                          
Składa się on z połączenia tarczy                      
/ herbu łąki oraz kwitnących roślin 
symbolizując wzrost, kształcenie, 
dzieci, świat, naukę oraz bezpieczne 
środowisko. Sygnet oparty został na 
siatce w kształcie kwadratu oraz na 
okręgach.

LOGOTYP
Logotyp składa się z nazwy  marki.             
Typografia została dobrana tak by 
oddawała nietuzinkowy, elegancki 
oraz nowoczesny charakter a zarazem  
był czytelny i wyrazisty.

PEŁNE LOGO

Logo w pełnej formie składa się                        
z sygnetu oraz logotypu. Proporcjonal-
nie dobrane elementy sprawiają, że 
logo w każdej postaci jest proste w 
umiejscowieniu oraz nadające się do 
każdego kształtu.
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WARIACJE LOGO

Logo możemy przedstawiać w kilku               
wariacjach. Podstawowymi z nich są:

- Logo poziome
- Logo pionowe
- Sygnet

Forma w jakiej chcemy przedstawić logo 
jest determinowana miejscem, w którym 
ma się ono znajdować, powierzchnią, 
kolorystyką tła oraz jego stylem.

Logo możemy przedstawiać na gładkich 
tłach, zdjęciach oraz różnego rodzaju 
nieregularnych powierzchniach. 

Wszystko jednak musi być starannie               
dobrane tak by logo było na pierwszym 
planie oraz nic co znajduje się pod nim 
nie zakłócało jego odbioru. 

Zawsze należy pamiętać o zachowaniu 
bezpiecznego obszaru oraz pola                  
ochronnego na kolorwych tłach                       
oraz zdjęciach. 
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BUDOWA
LOGO

Sygnet oparty jest na siatce dzięki czemu idealnie wpisze się 
w każdy symetryczny kształt. Starannie zaprojektowane krzy-
wizny oparte zostały na okręgach by dodać jeszcze większej 
symetrii oraz precyzji. 

Kształt tarczy, herbu lub książki został celowo asymetrycznie 
podzielony aby dodać ekspresji i nadać większej czytelności 
kilku symbolik wpisanych w jeden kształt.
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BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ
LOGO

Bezpieczna przestrzeń jest niczym innym jak polem ochron-
nym logo, którego należy zawsze przestrzegać.   Dzięki zach-
owaniu bezpiecznej strefy odbiór logo, jego przedstawienie 
wizualne oraz plan na jakim się znajduje nie zostanie nigdy 
zakłócone. 

Bezpieczną przestrzeń należy zachować zawsze,                            
przy projektach do druku oraz digitalowych. Dzięki temu 
nasze logo będzie ładnie wyglądało w każdym kształcie oraz 
w każdej kompozycji. 
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JAK UŻYWAĆ LOGO

Logo należy używać zawsze zgodnie z 
key visualem całego brandu. 

Zawsze należy starać się przedstawiać 
logo w kolorystyce podstawowej lub               
alternatywnych. 

Nie należy przedstawiać logo w innej 
kolorystyce niż tej, która załączona jest w 
brandbooku. 

Logo można komponować w kilku                  
formach. Jako całość lub sam sygnet               
w zależności od obszaru oraz tła na jakim 
ma być ono zastosowane.

Nie należy loga obracać, zmieniać tylko 
jednego koloru jego składowych                          
elementów, usuwać elementów jak 
również przedstawiać go na tłach,                    
na których jest źle widoczne i mało                 
kontrastuje.
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KOLORY PODSTAWOWE 

Kolor złoty to pokrewny żółtego, który 
symbolizuje optymizm i młodość. 

Żółty ilustruje kreatywność i sprzyja jej 
rozwojowi. Kolor żółty przekształcony w 
złoto to nic innego jak wszystkie                  
wymienione wyżej wartości ozdobione 
nutą elegancji i prestiżu.

Kolor czarny kojarzy się z elegancją,                
tajemnicą, dyskretnością, a także siłą.
Wywołuje silne emocje i jest autorytat-
ywnym kolorem.

W świecie mody jest uważany za                     
stylowy i nadający wyrafinowania.

Dodatkową symboliką połączenia tych 
dwóch kolorów jest nawiązanie do 
głównej kolorystyki marki Edu Bears, 
która jest autorem nowej metody                 
English to Grow.
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:  0, 20, 40, 20CMYK

:  214, 179, 106RGB
:  #D6B36AHEX

:  41, 50, 84HSB

SUNRAY

:  0, 0, 0, 90CMYK

:  28, 28, 28RGB
:  #1C1C1CHEX

:  0, 0, 11HSB

EERIE BLACK
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FONT PODSTAWOWY 
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AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv

01234567890

!@#$%&?

FILSON Pro

Bold / Medium /

Regular / Book/

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
01234567890
!@#$%&?

Montserrat

Bold / SemiBold
Medium / Regular

FONT OPISOWY
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the print-

ing and typesetting industry. Lorem Ipsum has 

been the industry's standard dummy text ever 

since the 1500s, when an unknown printer took 

a galley of type and scrambled it to make a type 

specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy 

text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard 

dummy text ever since the 1500s, when an un-

known printer took a galley of type and scram-

bled it to make a type specimen book.

HIERARCHIA 
FONTU 

PARAGRAF 14PT 

The Headline SizeSIZE 80PT

Sub-Headline SizeSIZE 70PT

The 3rd Headline SizeSIZE 50PT

SIZE 40PT The 4th Headline Size

The 5th Headline SizeSIZE 30PT
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