Brand
Guidelines
Dokument ten to swojego rodzaju instrukcja dla Ciebie.
Ułatwi Ci ona stosowanie zanków marki oraz zapobiegnie
błędnemu użytkowaniu. Miłej lektury!

www.karolinabezrak.pl
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ZA PRA SZA MY DO ZA P OZN AN I A S I Ę Z WYTYC Z N YMI

ARCHETYP

55% TWÓR CA
Głównym
Kocha

dążeniem

wszystko,

Twórcy

co

wyjątkowe

jest
lub

innowacja.
niezwykłe.

Twórcy są zorientowani na sztukę i kreację.

Twórca

Cenią

oryginalność

i

ekspresję

multizmysłową.

Praktykują czynnie wyrażanie siebie i często uczą
innych, jak robić to, co robią, ale też jak powtarzać
ten proces.

45% C Z AR ODZ IE J
To czego szuka ten archetyp, to moc. Mag stara się
wprowadzać swoją wizję w życie w nieco mistyczny
sposób.

Swoją

charyzmą

porywa

ludzi

w transformującą podróż pełną magicznych chwil.

Czarodziej

Jedyne ograniczenie, jakie uznaje to jego wyobraźnia.
Podobnie jak mędrzec jest spragniony wiedzy.
Śmiało kroczy nieprzetartymi ścieżkami.

Skład logo

PE ŁNE LOGO
Logo w pełnej formie składa się
z sygnetu oraz logotypu. Proporcjonalnie dobrane elementy sprawiają, że
logo w każdej postaci jest proste w
umiejscowieniu oraz nadające się do
każdego kształtu.

SYGNE T | SYMBOL
Sygnet to jeden z najważniejszych
elementów
składowych
logo.
Składa się on z połączenia liter K i B.
W pozytywie można zobaczyć literę K
a w negatywie B. Sygnet swoimi
propocjami nadaje się do każdego
kształtu.

LOGOTYP
Logotyp składa się z nazwy marki.
Typografia została dobrana tak by
oddawała nietuzinkowy , elegancki
oraz nowoczesny charakter a zarazem
był czytelny i wyrazisty.
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WARI ACJE LOGO
Logo możemy przedstawiać w kilku
wariacjach. Podstawowymi z nich są:
- Logo poziome
- Logo pionowe
- Sygnet
- Logotyp
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 o dobrze
dobranym kontraście pomiędzy logiem
a tłem, na którym się znajduje.
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B E Z PI EC Z N A PR Z E STR Z E Ń
LO G O
Bezopieczna przestrzeń jest niczym innym jak polem
ochronnym logo, którego należy zawsze przestrzegać.
Dzięki zachowaniu 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.

X

2X

X

1/2 X

JAK UŻYWAĆ LOGO
Logo należy używać zawsze zgodnie z
key visualem całego brandu.
Zawsze należy starać się przedstawiać
logo w kolorystyce podstawowej lub
aleternatywnych.
Nie należy przedstawiać logo w innej
kolorystycę niż tej, która załączona jest w
brandbooku.
Logo można komponować w kilku
formach. Jako całość, sam sygnet lub
sam logotyp w zależności od obszaru
oraz tła na jakim ma być ono
zastosowane.
Nie należy loga obracać, zmieniać tylko
jednego
koloru
jego
sładowych
elementów, usówać elementów jak
również przedstawiać go na tłach,
na których jest źle widoczne i mało
kontrastuje.
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Kolorystyka

KO LORY P OD STAWOWE
Kolor zieleni to kolor wzrostu, odnowy
i odrodzenia. Jak sama nazwa wskazuje
- Bloom to w języku angielskim kwiat
lub rozkwit.
Wiąże się ze zdrowiem,
świeżością i spokojem.

naturą,

Pomaga w rozwiązywaniu problemów,
promuje
wolność,
uzdrowienie
i spokój.
Dokładnie tak samo jak filozofia Planu
Daltońskiego o jaki opiera się cała
koncepcja szkoły.
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.

ROYAL BLUE DAR K
CMYK
HSB
RGB
HEX

:
:
:
:

90, 80, 10, 40
225, 77, 36
21, 38, 91
#15265B

LIG H T F R ENC H BEIG E
CMYK
HSB
RGB
HEX

:
:
:
:

0, 10, 30, 30
38, 37, 76
193, 167, 193
#C1A77A

08

KO LO RY DO DATKOWE
Kolor pomarańczowy a dokładniej
jego odcień o nazwie Carrot Orange
oraz International Aerospace ma
symbolizować zdrowe odżywianie jako
nieodłączny element Bloom.
W marketingu wiąże się z entuzjastycznymi zakupami, odzwierciedla
emocje i ciepło co na pewno dobrze
wpłynie na odbiór marki przez
potencjalnego klienta.
Jest ulubionym kolorem w świecie
reklamy,
ponieważ
zachęca
do
zakupów. Jest związany z transformacją i buddyzmem.
Pomarańczowy nie tylko
pozytywnym emocjom.

M IST Y ROSE
CMYK
HSB
RGB
HEX

:
:
:
:

0, 10, 10, 0
8, 8, 98
249, 231, 228
#F9E7E4

sprzyja

Różowy
symbolizuje
wdzięk
i uprzejmość. W marketingu konsumenci
kojarzą
go
z
dziećmi.
Różowy łączy się z tym, co urocze,
dziecinne i małe.

09

Typograﬁa

FO N T P OD STAWOWY

NOTO Serif Display
Bold / Semi Bold /
Medium / Regular/

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
01234567890
!@#$%&?

FO N T OPI S OWY

Montserrat

Bold / SemiBold
Medium / Regular

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
01234567890
!@#$%&?
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HI E RARC HI A
FO N TU

PA RAG RA F 14PT

S IZE 8 0 PT

The Headline Size

S IZE 7 0 PT

Sub-Headline Size

S I ZE 5 0 PT

The 3rd Headline Size

S I ZE 4 0 PT

The 4th Headline Size

S I ZE 3 0 PT

The 5th Headline Size

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 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 unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
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Branding

Karolina Bezrąk
CEO

+48 500 000 000
office@karolinabezrak.pl

Nagłówek pisma
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 suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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 suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.
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 suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis

www.karolinabezrak.pl

ul. Kowalskiego 8,
00-000 Miasto

office@karolinabezrak.pl

www.karolinabezrak.pl

+48 500 000 000

Karolina Bezrąk
CEO

+48 500 000 000
office@karolinabezrak.pl
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Okładka książki

Moodboard

Velvet

Monumental Strong
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STWORZON E DL A KAROL I NA B E Z RĄK
PRZEZ

ROYCOME DI A .COM

Alan Walewski
+48 538 213 312

www.roycomedia.com

