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00 /  MARKA
opis tożsamości

UNEQ
Marka papierosów, skierowana 
do palaczy, którzy kontestują 
rzeczywistość, zachowując wobec 
niej uświadomioną bierność. 
Marka UNEQ komunikuje do nich 
w sposób zindywidualizowany, 
spójny i oparty o realia, nie 
poruszając sfery marzeń lub 
pragnień, przez co odbiorcy marki 
postrzegają ją jako wiarygodną. 
Papierosy UNEQ są dopełnieniem 
tożsamości i odzwierciedleniem 
przekonań klientów marki. 
Poprzez spójność komunikacyjną i 
zgodność z oczekiwaniami, marka 
UNEQ jest wyjątkowa, oryginalna i 
wyróżnia się na tle konkurencji.



01 /  LOGO
wersje kolorystyczne

wersja chromatyczna wersja monochromatyczna wersja achromatyczna

pozytyw

negatyw

KOLOR
Podstawą dla typogramu był napis 
UNEQ złożony krojem Gotham 
Regular. Modyfikacja obejmuje 
odbicie poziome litery „N” oraz 
przesunięcie liter „EQ” w lewo tak 
by litera „N” zasłaniała pionowy 
element litery „E”.

Pantone Black C

CMYK [75/68/67/80]

RGB [0/0/0]

CMYK [0/0/0/0]

RGB [255/255/255]

Pantone 187 C

CMYK [68/60/60/55]

RGB [204/4/34]

CMYK [53/43/40/5]

RGB [135/135/135]



01 /  LOGO
konstrukcja znaku

typOgRam
Podstawą dla typogramu był napis 
UNEQ złożony krojem Gotham 
Regular. Modyfikacja obejmuje 
odbicie poziome litery „N” oraz 
przesunięcie liter „EQ” w lewo tak 
by litera „N” zasłaniała pionowy 
element litery „E”.

pROpORcjE zNaKU
Przedstawiony znak  ułożony 
jest prostopadle do siatki (wersja 
wyprostowana). W zastosowaniu 
końcowym należy go zawsze 
obrócić o 3 stopnie w lewo.

Podstawową jednostką miary jest 
„n”, które równe jest szerokości 
elementu pionowego litery „N” 
w typogramie oraz wysokości 
poziomych belek nad i pod 
typogramem.

3° CCW



01 /  LOGO
pole ochronne

i rozmiary

pOLE OchRONNE
Pole ochronne wyliczane jest 
dla znaku wyprostowanego i ma 
kształt prostokąta o bokach w 
stosunku 10:7.

ROzmiaR
najmniejszym dopuszczalnym 
rozmiarem logo jest 15 x 13 mm (w 
wersji pochylonej)

13 mm

15 mm

4n

4n

7n 7n

miN:



α / PODBITA CZERŃ

CMYK [75/68/67/80]

RGB [0/0/0]

β / CZERŃ

CMYK [0/0/0/100]

RGB [0/0/0]

γ / GRAFIT

CMYK [0/0/0/100]

RGB [60/60/60]

δ / BIEL

CMYK [0/0/0/0]

RGB [255/255/255]

ε  / BORDOWY

CMYK [68/60/60/55]

RGB [204/4/34]

60%

90%

40%

02 /  KOLORYSTYKA
definicje barw

podstawowych

100%

100%

tło 
tekst akcydensowy na jasnych 
tłach

tło 
tekst nagłówkowy na czarnym lub 
grafitowym tle

tło (100%) z motywem 
graficznym (90%) 

tekst nagłówkowy (100%)
tekst blokowy na białym tle (60%) 
tekst blokowy na czarnym lub 
grafitowym tle (40%) 

tekst podtytułu nagłówka



	 Gotham Regular	 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
	 logo, slogany	 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

	 Gotham Rounded Book  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 nagłówki abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

	 Gotham Rounded Light Italic  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 podtytuły nagłówków abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 BentonSans Book  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 tekst blokowy abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 BentonSans Bold  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 wyróżnienie w tekście blokowym abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 Arial  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 tekst blokowy na stronie internetowej abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

03 /  TYPOGRAFIA
wykaz krojów



OHAMBURGEFONSZ
OHamburgefonsz
 Różnorakie i określenia modelu rozwoju. Często błędnie 
postrzeganą sprawą jest ważne zadanie w tym zakresie 
pociąga za sobą.

OHAMBURGEFONSZ
 Różnorakie i określenia modelu rozwoju. Często błędnie 
postrzeganą sprawą jest ważne zadanie w tym zakresie 
pociąga za sobą.

U COMMON

Gotham | 24pt/20pt | 100%α

Gotham Rounded Book | 24pt/20pt | 100%α

Gotham | 100%α + 100%ε

Gotham Rounded Light Italic | 18pt/20pt | 100%β

BentonSans Book | 10,5pt/15pt | 60%β
odstęp od góry:  5pt

BentonSans Book | 10,5pt/15pt | 60%β
odstęp od góry:  5pt

03 /  TYPOGRAFIA
zasady składania tekstu

N

SzEROKa KOLUmNa 
tEKStOWa
zestaw paragrafów stosowanych 
do większych składów tekstowych, 
w szerszej kolumnie (powyżej 50 
znaków tekstu blokowego)

WĄSKa KOLUmNa 
tEKStOWa
zestaw paragrafów stosowanych 
do mniej składów tekstowych, w 
wąskiej kolumnie (do 50 znaków 
tekstu blokowego)

SLOgaN
stosowany na materiałach 
reklamowych (plakat, bilboard, 
ulotka itp.)



04 /  PAPETERIA
formaty nośników

190 x 297 mm

190 x 99 mm95 x 99 mm

40 x 80 mm

190 x 297 mm
papier firmowy (składany na trzy)

190 x 99 mm
zaproszenia, krótkie 
powiadomienia

95 x 99 mm
broszura (leporello)

40 x 80 mm
wizytówka



04 /  PAPETERIA
zasady kompozycji

RaStER
raster zbudowany jest z 
prostokątów o proporcjach pola 
ochronnego loga (10:7)

190 x 297 mm

50 mm

35 mm

20 mm 20 mm

190 x 99 mm

40 x 80 mm

95 x 99 mm

14,5 mm

12 mm

12 mm

14,5 mm

20 mm

12 mm 12 mm

20 mm

6,5 mm

6,5 mm

4 mm4 mm



04 /  PAPETERIA
papier firmowy



04 /  PAPETERIA
zaproszenie

powiadomienie



04 /  PAPETERIA
koperta firmowa



04 /  PAPETERIA
wizytówka



OHAMBUR
 Różnorakie i określenia modelu rozwoju. 
Często błędnie postrzeganą sprawą jest 
ważne zadanie w tym zakresie pociąga za 
sobą.konsekwencje.

U EASYN

04 /  PAPETERIA
broszura (leporello)



05 /  MOTYWY GRAF.
motywy dekorujące

stylistyka fotografii

ciEmNE WłóKNa
stosowane tylko jako tło pod logo

LiNiE papiLaRNE
Kompozycja otwarta lub 
zamknięta. Tło zawsze 100% 
grafitu lub ciemne włókna, linie o 
10-15% jaśniejsze.

zNaK NiERóWNOŚci
odręczny lub pojawiający się 
zasugerowany w fotografii

FOtOgRaFiE
wypalone, brak czystej czerni i 
bieli, przekłamane kolory (jak w 
scrossowanej kliszy), płytka głębia 
ostrości, winieta, przebarwienia



06 /  REKLAMA
plakat / banner

tEmat
Element świata przeżyć 
osobowości marki o 
negatywnej konotacji (np. kicz, 
powierzchowność, macho).

SymBOLiKa
Fotografia posiada 
wkomponowany znak 
nierówności, który jest optycznie 
wyróżniony (np. poprzez 
wyostrzenie, rozjaśnienie) tak by 
wzrok koncentrował się na nim.

KaDR
Na fotografii pokazany jest tylko 
fragment obiektu osadzonego w 
głębszej przestrzeni.

SLOgaN
Umieszczony zawsze w lewym 
dolnym rogu, skonstruowany na 
zasadzie „UN”+ epitet tematu.



07 /  OPAKOWANIE
pudełko

papieros



07 /  OPAKOWANIE
wizualizacja opakowania
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