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Logotyp

Logo jest głównym elementem brandingu mar-
ki. Jakiekolwiek jego modyfikacje są zabronio-
ne. Natomiast zasady jego stosowania zostały 
opisane w niniejszym dokumencie.

Zawsze należy stosować macierzysty wzór zna-
ku, pobierany wyłącznie z odpowiednich źró-
deł.
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Logotyp

Logo może występować w trzech układach kompozycyjnych. Używanie odpowiedniego wariantu jest 
warunkowane formą, miejscem oraz potrzebą dobrej ekspozycji logo.

sygnet + typografia + tagline sygnet + typografia sygnet
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Logotyp
Konstrukcja i proporcje

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i 
wielkości w budowie znaku graficznego i logotypu. 
Stosowana jest w przypadku odwzorowania ich na 
powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastoso-
wanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

UWAGA
Moduł konstrukcyjny – kwadrat o boku równym
wysokości litery „B” w logotypie.



Centrum Bajki    Księga znaku 5 .

Logotyp
Pole ochronne

Pole ochronne to umowna, minimalna prze-
strzeń wokół znaku, w którą nie może wchodzić 
żadna obca forma graficzna (inny znak, grafika 
itp). 
Minimalna przestrzeń wymagana dla logo Cen-
trum Bajki wyznaczona jest przez wielkość li-
tery B z logotypu. Wielkości litery wpisanej w 
kwadrat i pomnożonej przez dwa stanowi gra-
nicę pola ochronnego znaku.
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Logotyp
Wielkości minimalne

Przedstawione wielkości minimalne występo-
wania logotypu Asseco w formie elektronicznej 
oraz druku zostały ustalone w oparciu o czytel-
ność znaku i nie należy ich przekraczać. Skalo-
wanie poniżej tych wartości spowoduje utratę 
czytelności oraz obniżenie jakości odwzorowa-
nia znaku.

Druk
21 mm

Internet
61 px
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Logotyp
Skalowanie

Znak marki należy skalować proporcjonalnie, w całości, nie rozdzielając poszczególnych 
elementów. Skalując należy uwzględnić jego pole ochronne, co umożliwi zachowanie 
wszystkich wartości plastycznych.
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Logotyp
Kolorystyka: Wersja podstawowa

Logo w pełnych kolorach. Przestrzeganie określonej kolorystyki pozwoli zachować 
spójność identyfikacji.

Zastosowanie w wydawnictwach barwnych, wystawiennictwie, zewnętrznej, jaki i 
wewnętrznej identyfikacji.
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Logotyp
Kolorystyka: Wersja achromatyczna

Logo w wersji achroamtycznej używamy na tle o nasyceniu powyżej 30% i w wariacjach gdzie 
takie logo jest wskazane pod wzgedem czytelności graficznej.
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Logotyp
Kolorystyka: Wersja contra

Logo w wersji contra używamy na tle o nasyceniu powyżej 30% i w wariacjach gdzie takie logo 
jest wskazane pod wzgedem czytelności graficznej.
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Logotyp
Kolorystyka: Wersja monochromatyczna

Logo w wersji achroamtycznej Zastosowanie w drukach monochromatycznych, wystawiennictwie, ze-
wnętrznej, wewnętrznej identyfikacji i w wariacjach gdzie takie logo jest wskazane pod wzgedem czytel-
ności graficznej.
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Logotyp
Warianty tła

Logotyp Centrum Bajki może występować na 
różnych tłach.
Dopuszczalne są tła bazujące wprost na kolory-
styce wyjętej z logotypu Centrum Bajki opisanej 
w dziale Kolorystyka Podstawowa. W przypad-
ku takiego tła logo zawsze występuje w wersji 
contra.
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Logotyp
Warianty tła

Przy doborze tła dla logo Centrum Bajki na-
leży pamiętać o zachowaniu maksymalnej 
czytelności znaku. Znak w żadnym wypadku 
nie może zlewać się z tłem.

Najkorzystniejsze tła dla znaku logo Cen-
trum Bajki to: biel. Kolejne warianty tła wy-
nikające z kolorystyki logo z dodtakowym 
kolorem czarnym (w palecie CMYK) Obok 
przedstawiono kilka przykładów umieszcza-
nia znaku marki na różnych podkładach.

W trosce o zachowanie czytelności logo na 
takich tłach typografia występuje w kolorze 
białym.



Centrum Bajki    Księga znaku 14 .

Logotyp
Zabronione modyfikacje

Nie należy zmianiać proporcji poszczególnych 
elemntów ani odległości między nimi.

Nie należy zmianiać kolorystyki znaku, oraz 
żadnej z jego części.

Nie należy obracać znaku pod żadnym kątem
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Logotyp
Zabronione modyfikacje

Nie należy zmianiać typografii stosowanej 
w logo.

Nie należy ingerować obcą formą graficzną. Nie należy umieszczać logo na agresywnych 
polach
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Typografia
Font podstawowy: 
Noto Serif AaBbCcDd
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Font z licencją użytku komercyjnego do pobrania:
https://www.google.com/fonts/specimen/Noto+Serif
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Typografia
Font uzupełniający: 
Pt Sans AaBbCcDd
Font z licencją użytku komercyjnego do pobrania:
https://www.google.com/fonts/specimen/PT+Sans
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