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Księga Identyfikacji Wizualnej

Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej zawiera opis podstawowych elementów 

identyfikujących markę oraz wyznacza zasady ich wykorzystania w celu prawidłowego 

kreowania wizerunku.

Jej celem jest stworzenie spójnego obrazu marki oraz jego ochrony przed 

niepotrzebnymi zmianami. Tworzenie spójnego wizerunku nie tylko pomaga wyróżnić 

się na tle konkurencji, ale też przekonać potencjalnych klientów do nawiązania 

współpracy z firmą. Znajdują się w niej plansze przedstawiające gotowe projekty oraz 

schematy jako wytyczne do rozwiązania konkretnego problemu projektowego.

Wszystkie pliki opisane w księdze są dostępne do pobrania pod adresem:

www.id.gvg.com.pl

Wstęp
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Znak Graficzny swoim kształtem nawiązuje do konstrukcji aluminiowych. Użyta kolorystyka w formie gradientów nadaje znakowi metalicznej 

formy. Znak przygotowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych - do używania na jasnych tłach oraz do używania na ciemnych tłach.

Znak graficzny
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Forma podstawowa logotypu składa się z sygnetu o metalicznych barwach z lewej strony oraz loga z sloganem z prawej strony. Całości 

dopełnia symbol ochrony znaku towarowego umieszczony z prawej strony logotypu.

Budowa formy podstawowej logotypu
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Logotyp w formie poziomej jest głównym elementem tożsamości wizualnej marki. Zaleca się używanie tej formy znaku w każdym 

możliwym przypadku. Sygnet winien być w metalicznej kolorystyce.

Pozioma forma znaku
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Pionowa forma znaku jest dopuszczalna jako opcja w momencie braku powierzchni na zastosowanie formy poziomej. Sygnet w tej 

formie jest dużo większy i winien być w metalicznej kolorystyce.

Pionowa forma znaku
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Achromatyczna wersja znaku ma zastosowanie w tych obszarach komunikacji, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest 

niemozliwe ze wzgledów technologicznych (np. tłoczenie, grawer, pieczątka).

Achromatyczna wersja znaku
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Konstrukcję logotypu oraz jego elementów składowych wyznacza siatka modułowa, bazująca na kwadracie 1a. Dzięki rozbiciu znaku na 

szeregi kwadratów możliwe jest odtworzenie pierwowzoru z zachowaniem proporcji oraz dowolne skalowanie.

Konstrukcja znaku na siatce modułowej
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Pole ochronne logotypu to obszar wokół loga, w którym nie może pojawić się żadna obca forma graficzna czy tekstowa. Moduł 

wyznaczający pole ochronne wynosi z każdej strony 1a

Pole ochronne znaku
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Pole ochronne logotypu to obszar wokół loga, w którym nie może pojawić się żadna obca forma graficzna czy tekstowa. Moduł 

wyznaczający pole ochronne wynosi z każdej strony 1/3a

Pole ochronne znaku
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Sygnet posiada ściśle określoną budowę oraz proporcje. Elementy budują efekt trójwymiarowości oraz nadają metalicznej barwy

Konstrukcja znaku
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Kolorystyka

Gradient radialny
C-0, M-0, Y-0, K-10  ->  C-0, M-0, Y-0, K-100

Gradient liniowy
C-0, M-0, Y-0, K-10  ->  C-0, M-0, Y-0, K-100

Kolor CMYK C-0, M-0, Y-0, K-100
Kolor RGB #000000

Kolor CMYK C-0, M-0, Y-0, K-90
Kolor RGB #414142

Gradient radialny
C-0, M-0, Y-0, K-40  ->  C-0, M-0, Y-0, K-10

Gradient liniowy
C-0, M-0, Y-0, K-40  ->  C-0, M-0, Y-0, K-10

Kolor CMYK C-0, M-0, Y-0, K-5
Kolor RGB #f1f2f2

Kolor CMYK C-0, M-0, Y-0, K-10
Kolor RGB #e6e7e8
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Kolorystyka wersji achromatycznej

CMYK: C-0, M-0, Y-0, K-90
RGB: R-65, G-65, B-65
Web: #414141

Kolorystyka wersji achromatycznej

Kolorystyka wersji achromatycznej

CMYK: C-0, M-0, Y-0, K-10
RGB: R-230, G-230, B-230

Web: #e6e6e6
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Minimalna wielkość znaku podyktowana jest jego czytelnością. W powyższej wersji logotyp nie zawiera sloganu ALUMINIUM oraz znaku 

towarowego. Podane wartości nie uwzględniają wielkości pola ochronnego

Minimalna wielkość znaku
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Używanie logotypu w wersji achromatycznej na jednolitych tłach w kontrze, podlega kontroli spektrum nasycenia i luminacji koloru. W 

przypadku znaku na jasnych tłach kolorystyczna tolerancja nasycenia tła wyraża się wartościami pomiędzy 0% a 20%. Przy ciemnych 

tłach wartość wynosi od 100% do 80%.

Czytelność znaku
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Niedozwolone modyfikacje
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Dopuszczone jest stosowanie logotypu jedynie w sposób umożliwiający jego czytelny odbiór - najlepiej forma podstawowa na białym 

tle z zastosowaniem odpowiedniego marginesu od krawędzi. Logotyp może byc używany na fotografiach i innych formach graficzny.

Prawidłowe zastosowanie
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Typografia GVG to zestaw charakterystycznych krojów pisma dla systemu identyfikacji wizualnej. Podstawowym krojem pisma jest 

Open Sans  w wersji Light. Krój powinien być używany we wszystkich obszarach komunikacji stosowanych w firmie

Czcionkę można pobrać pod adresem

http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans

Krój podstawowy
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Uzupełniającym krojem pisma Jest Oswald. Krój jest stosowany w nagłówkach, tytułach i innych wyróżnionych formach tekstowych. 

Czcionkę można ją pobrać pod adresem

https://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

Krój uzupełniający
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Kod QR to alfanumeryczny, kwadratowy kod kreskowy używany najczęściej w systemach mobilnych. Zakodowane informacje po 

odczytaniu umożliwiają szybki dostęp do interesujących odbiorcę danych.

Kody QR
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Sygnet znaku GVG może być stosowany w charakterze dodatkowego elementu graficznego.

Sygnet jako tło
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Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, stosowany jest w celu uzyskania czytelnej i spójnej 

identyfikacji rynkowej aby wyróżnić ją spośród konkurencyjnych marek

Identyfikacja wizualna
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Projekt papieru firmowego
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Projekt wizytówek
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Projekt teczki ofertowej
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Projekt koperty DL




