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1. 		

znak graficzny

Logo „szlak Karpia” zaproponowane przez nas spełnia kryteria:
1.

jest proste i łatwe w przetwarzaniu co wpływa na dobrą czytelność i rozpoznawalność
w każdym miejscu - zarówno na bilbordzie jak i w lokalnej prasie

2.

odwołuje sie do symbolu ryby - w tym przypadku KARPIA - jest kompromisem pomiędzy symbolicznym
potraktowaniem ryby (jak na przykład chrześcijański symbol) a zdjęciem samego karpia tz. jest linia, kontur,
który wiernie obrysowywuje kształt karpia

3.

odwołuje sie do tematu logo czyli SZLAKU - gdzie kontur karpia symbolizuje linię szlaku rozpoczynającego się punktem 		
startu i kończącego się punktem przeznaczenia (takie zaznaczenie punktu jest charakterystyczne dla map)

4.

znak ma otwartą formę zachęca tym samym do wejścia na szlak

5.

czcionka użyta do znaku jest prosta i czytelna zarówno dla małych dzieci, młodzież i ludzi starszych

6.

kolorystyka nawiązuje do naturalnego środowiska życia karpia - błękit wody, zieleń roślin;
dodatkowo są to pozytywne kolory budzące radość i dobry humor

7.

prosty kształt i duża możliwość w przetwarzaniu (kolor, wielkość, układ, motyw dekoracyjny)
GWARANTUJE łatwość umieszczania logo na różnych materiałach promocyjnych, koszulkach,
smyczach długopisach (pokazane na wizualizacjach)
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2.

forma podstawowa

podstawowa forma zanku składa sie z motywu graficznego w kształcie karpia oraz napisu „szlak karpia”.
kolorystyka podstawowa zanku to cyjan oraz szarość 80% - szczegółowo kolorystyka została opisana w punkcie 10
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3.

formy uzupełniające

Logo „szlak karpia” ma formy dodatkowe, do stosowania w zależności od przestrzeni przeznaczonej dla tego logo.
Tak aby logo za każdym razem było czytelne a napis wystarczająco dużu.
Wszystkie trzy formy są poprawne i mogą być sosowane naprzemiennie.
1. wersja podstawowa (znak graficzny na górze + napis poniżej)
2. wersja pozioma (znak graficzny, mniejszy + napis obok)
3. sam znak graficzny
4. sam napis
5. duży motyw graficzny + mniejszy napis (do stosowania np. na koszulki)

1).

2).

3).

4).

5).
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4.

forma 3D

Forma 3D zanku do wykorzystania do tworzenia indywidualnych gażetów tj. breloki lub statuetki
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3.

forma 3D

Forma 3D zanku do wykorzystania do tworzenia indywidualnych gażetów tj. breloki lub statuetki
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5.

budowa i proporcje
skalowanie

Logo „szlak Karpia” zbudowane jest z dwóch elementów:
1. z motywu graficznego - jest to kształt karpia wykonany linią symbolizującą szlak na mapie.
Kontur z dwóch stron jest zakończony punktem na mapie. Rozróżnienie kolorów puntów mówi nam
o początku drogi oraz o zakończemiu trasy. Element graficzny, w wersji podstawowej, zajmuje 70% przestrzeniu logotypu.
2. z napisu „Szlak karpia” - zastosowana została tu prosta czcionka o geometrycznym kształcie.
Czcionak została opisana w punkcie następnym.
W wersji poziomej proporcie się odwracają - mniejszy znak graficzny ułożony przed napisem tworząc jedną linie
- gwarantuje to, że przy dużym pomniejszeniu zarówno element graficzny jak i napis będą równie czytelne.
Ta wersja logo jest proponowana dla małych powieżchni zadruku (np. dlugopisy) oraz na banery poziome,
które mają byc widoczne z daleka.
Wielkość zanku gwarantująca czytelność nie powinna być mniejsza
niż 17 mm szerokości w przypadku wersji podstawowej praz 25 mm szerokości w wersji poziomej

1.

2.
wersja podstawowa

1.

2.

wersja pozioma

10,5 mm

17 mm
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4 mm

25 mm

6.

znak graficzny na siatce modułowej
pole podstawowe i pole ochronne

Logo „szlak Karpia” posiada pole ochronne, które gwarantuje czytelność i właściwe umieszczenie znaku
na materiałach promocyjnych. Pole ochronne powinno być stosowane za każdym razem, kiedy zostaje użyte logo.
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7.

czcionka

Napis „szlak Karpia” opiera się o czcionkę: Korataki Regular oraz Book. Dopuszcza się stowowanie tej czcionki w
nagłówkach publikacji dotyczących „Szlaku Karpia”
do tekstów opisowych i innych (np. bezpośrednio zestawionymi z logo)
zaleca się stosowanie czcionku Swiss 721 LtEu lub zbliżonej do niej

Korataki Book

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
nopqrsuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Swiss721 LtEU
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrsuvwxyz
1234567890
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8.

kororystyka podstawowa

W logo „szlak Karpia” zostały zastosowane dwa rodzaje kolorów:
cyjan oraz szarość

C:100 M:0 Y:0 K:0
R:0 G:185 B:242
# 00b9f2
folia ORAKAL 084

PANTONE COOL GRAY 11
C:0 M:0 Y:0 K:80
R:88 G:89 B:91
# 58595b
folia ORAKAL 073
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9.

kolorystyka uzupełniająca:
warianty achromatyczne
warianty monochromatyczne

Dopuszczone jest stosowanie logo „szlak Karpia” w innych wersjach kolorystycznych.
Na innych tłach zaleca się stosowanie białej wersji logotypu!
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10.

motyw dekoracyjny

Z formy elementu graficznego powstał element dekoracyjny, który może byc stosowany na materiałach
propmocyjnych w celu nawiązania do temetu szlaku lub zabudowania skojażeń z temetem.
Motyw rybki może być swobodnie stosowany jako znak wodny, również na spad formatu
(jak w niniejszej książce znaku)
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11.

czego nie wolno robić!

nie wolno ingerować w proporcie znaku, zaburzać układ zmieniać kolor (poza wcześniej wymieniomymi),
wstawiać logo w lity tekst, itp. Zabronione są wszt=ystkie zabiegi, które wpływaja na brak czytelności logo,
również białe kontury wokół logo.

Nie wolno logo

14

wstawiać w tekst!

W razie wątpliwości prosze o kontakt: celina@pate.pl
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