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1.1. profil marki

Neko to grupa wrocławskich wolontariuszy 
działających pod fundacją Hospicjum Dla 
Kotów Bezdomnych. Zajmują się adopcją 
kotów, a przede wszystkim znajdowaniem ko-
chających domów dla swoich podopiecznych. 
W zakres ich działań wchodzi również: prow-
adzenie i szukanie nowych domów 
tymczasowych, zbieranie karmy dla zwierząt, 
wizyty przed adopcyjne, porady behawioralne, 
a także stałe utrzymywanie kontaktów ze 
wszystkimi rodzinami adopcyjnymi.

Widzą się jako zgrana, współpracująca grupa, 
w której każdy ma swoje zdanie oraz przyp-
isane działania i robi to, w czym jest najlepszy. 
To przeważnie młodzi ludzie, a co za tym idzie 
też pełni optymizmu, innowacyjnych po-
mysłów, a przede wszystkim najbardziej cenią-
cy w sobie otwartość na innych, ciepło, przy-
jaźń i rodzinną atmosferę. 

W najbliższych latach chcą zostać w pełni dz-
iałającą fundacją. Nie czerpią żadnego zysku z 
prowadzenia wolontariatu, wszystkie środki 
przekazywane są dla podopiecznych, dlatego 
cenią sobie każdą, nawet najmniejszą pomoc. 
Chcą się rozwijać, a nie stać w miejscu. Planują 
wprowadzać akcje zarówno czasowe jak i 

stałe. Chcą żeby inni postrzegali ich jako orga-
nizację inną niż te, które obecnie istnieją na 
rynku.

Partnerami stowarzyszenia są osoby pry-
watne, które proszą o radę lub pomoc. Są to 
ludzie w różnym wieku, potrzebujący pomocy 
w wychowaniu kota lub porady lekarskiej, a 
także pomocy materialnej. Zwracają się do 
nich także schroniska z prośbą o udostępnie-
nie ogłoszenia, w przypadku gdy podopieczny 
pilnie potrzebuje domu lub funduszy na lecze-
nie. Sami rzadko zwracają się do innych organi-
zacji o udostępnienie swojego ogłoszenia. 
Wszystkie działania prowadzą we własnym 
zakresie.

Na tle innych organizacji wyróżnia ich radosne 
podejście. Według nich nie ma nic bardziej op-
tymistycznego niż znalezienie kochającego 
domu dla kotów. Nie chcą komunikować smut-
kiem, tęsknotą, współczuciem. Dają radość 
zwierzętom i ludziom. Dodatkowo wyróżnia 
ich to, że wszyscy bardzo dobrze się znają i 
przyjaźnią. Nie boją się wymieniać światopo-
glądów i zdań na różne tematy, co buduje zau-
fanie i dobrą atmosferę wewnątrz organizacji.



1.2. tożsamość marki

Podstawą do tego, aby móc zaprojektować 
odpowiedni wizerunek grupy „Neko” była roz-
mowa z jej założycielkami. Z przeprowadzone-
go wywiadu dowiedzieliśmy się na temat idei, 
która  przyświecała założeniu Grupy Pomocy 
Kotom „Neko”, działań i struktury organizacji. 
Oprócz tego bardzo ważną kwestią były war-
tości jakimi kierują się członkowie grupy oraz 
to jak uważają, że są postrzegani i jak chcieliby 
być widziani. Poza kwestiami tożsamościo-
wymi, z rozmowy dowiedzieliśmy się również 
na temat estetycznych preferencji założy-
cielek „Neko” co pomogło nam wytyczyć 
granice projektowe, tym samym przyspieszyć 
czas podjęcia kolejnego kroku jakim było 
stworzenie identyfikacji wizualnej.

  Przy pomocy briefu dla klienta wypracow-
aliśmy problemy projektowe z jakimi musiel-
iśmy  się zmierzyć oraz podstawy do prze-
prowadzenia zmian w obecnym wizerunku or-
ganizacji, aby dopasować je zarówno do wizji 
klienta oraz celu funkcjonowania grupy. Z 
uzyskanych informacji dowiedzieliśmy się, że 
grupa zamierza się rozwinąć i za parę lat 
zostać niezależną fundacją, w związku z czym 
potrzebuje dobrego, ponadczasowego 
wizerunku co również skłoniło nas do wyboru

takiej estetyki. Ich najważniejsze wartości to 
przyjaźń i zaufanie - między wolontariuszami i 
domami adopcyjnymi; pomoc i otwartość- 
chcą pomagać wszystkim podopiecznym, a 
także innym osobom, które się do nich zwraca-
ją; kreatywność i radość- rozpiera ich młodość 
i energia, mają inne spojrzenie na świat i chcą, 
żeby ich działania były niekonwencjonalne.

Ich misją jest pomoc kotom i znalezienie im 
nowej, kochającej rodziny. Ważne jest też utr-
zymywanie kontaktu ze wszystkimi dotych-
czasowymi i przyszłymi domami  dla kotów.

Gdyby ich organizacja była człowiekiem to na 
pewno kobietą w wieku około 30 lat. To typ 
osoby, którą od razu się lubi. Gadatliwa i ot-
warta w stosunku do innych - to jej główne 
cechy. Byłaby też bardzo kreatywną osobą, po-
trafiącą zaskoczyć swoimi pomysłami każdego. 
W życiu osobistym wzorcowa kocia mama, 
obowiązkowo z partnerem, który też kocha 
koty.

Ich marka kierowana jest do osób, które chcą 
pomagać kotom. Jest wiele aspektów w jakich 
można wspierać Neko i każdy może znaleźć 
tam swoje miejsce. Ludzie odwiedzający ich

fanpage są w różnym wieku, często udzielają 
się w konwersacjach pod postami, wykazują 
zainteresowanie prawie każdą sprawą doty-
czącą pomocy dla kotów. Stali klienci to oczy-
wiście domy adopcyjne z którymi kontakt jest 
bardzo ważny. Ludzie aktywnie biorą udział w 
życiu organizacji w sieci i dzielą się doświad-
czeniami oraz zdjęciami własnych kotów, które 
często były kiedyś pod opieką Neko.

To co zdecydowanie wyróżnia ich na tle innych 
kocich organizacji to Biszkopt i Karmel. To 
nieodłączne maskotki Neko, które mają wciąż 
rosnącą rzeszę fanów na Facebooku. Ich 
wesołe historie śledzą ludzie często nie 
związani w żaden sposób z organizacją. 
Właśnie koty jednej z  organizatorek wolon-
tariatu idealnie reprezentują wartości takie jak 
miłość, ciepło i przyjaźń.

Nigdy nie pozostawiają nowych domów 
swoich podopiecznych samym sobie. Oferują 
też poradę/wizytę behawiorysty za darmo dla 
swoich byłych podopiecznych w przypadku 
problemów. Jeśli jakiś kot nie odnajduje się w 
nowym domu, nawet po okresie roku - przy-
jmują go z powrotem. 



1.3. corporate identity

Dla stowarzyszenia zaprojektowaliśmy logo 
składające się z geometrycznego sygnetu oraz 
neutralnego, wysoce funkcjonalnego logotypu 
opartego na powszechnie używanym kroju 
pisma. Sygnet powstał z połączenia głowy kota 
(kształt przypominający głowę zwierzęcia) 
oraz serca – symboli wartości, które leżą u 
podstaw działania Neko. Kolorystykę sygnetu 
zainspirowały maskotki organizacji: koty Bisz-
kopt i Karmel, zaś jego ogólna estetyka została 
wypracowana w myśl japońskiej prostoty i 
minimalizmu. Motyw Japonii został nam za-
sugerowany przez klienta jako odzwierciedle-
nie nazwy organizacji: Neko (jap. kot).

Strona internetowa powstała, by pełnić funkc-
ję wizytówki. Dzięki nieskomplikowanej ar-
chitekturze informacji, oferuje najważniejsze 
informacje o Neko, przekazuje misję organi-
zacji oraz promuje prowadzone przez nią akcje 
pomocy dla zwierząt. Kolorystyka i estetyka 
strony jest spójna z opracowanym systemem 
identyfikacji wizualnej (odcienie karmelu i 
biszkoptu). Całości dopełnia ilustracja w stylu, 
który kontynuowaliśmy projektując akcyden-
sy.

Głównym źródłem promocji stowarzyszenia

jest bardzo aktywny profil na Facebooku. Z 
dużą częstotliwością organizatorki umieszcza-
ją na nim posty, w których najczęściej opisują 
zwierzęta dostępne do adopcji oraz historie z 
życia zwierząt.

Zaprojektowane przez nas akcydensy to wiz-
ytówka, certyfikat, książeczka zdrowia kota, 
ulotki promocyjne oraz wielkoformatowe 
plakaty informujące o wydarzeniach orga-
nizowanych przez Neko. Wszystkie materiały 
opierają się na estetyce wypracowanej w 
ramach systemu identyfikacji wizualnej, wyko-
rzystując proste kształty, niewielką paletę 
ciepłych barw, wyraźną typografię oraz jasne 
tła.

Proponowanym gadżetem jest zakładka do 
książki. Pomyślana jako uniwersalna forma 
promocji działań stowarzyszenia, zakładka 
wykorzystuje fotografię kotów-maskotek 
Neko, jego motto (slogan) oraz link do strony 
internetowej. Zakładka utrzymana jest w 
prostej estetyce, a kształtem nawiązują do 
sygnetu.



1.3.1. logo



1.3.2. wizytówka



1.3.3. certyfikat kociego superbohatera



1.3.4. gadżet



1.3.5. książeczka zdrowia kota



1. Pierwsza sympatyczna kocia organizacja we 
Wrocławiu – to my! Jesteśmy grupą przyjaciół, 
a każdy z nas posiada własną kocią rodzinę. 
Mamy jeden wspólny cel: chcemy, żeby każdy 
kot odnalazł swojego człowieka. Kiedy zaprzy-
jaźniasz się z naszym kotem, stajesz się częścią 
rodziny. Dlatego jesteśmy cali dla Ciebie – 
specjaliści od odpowiedzi, doświadczeni w 
kocich zabawach, oferujemy dużą dawkę 
ciepła i radości. Mamy w sobie mnóstwo en-
ergii i kociej miłości, którą chcemy się z Tobą 
dzielić tak długo, jak to możliwe.

Naszą misją jest uszczęśliwienie zarówno 
kotów, jak i ich przyszłych właścicieli. Jesteś 
gotowy na codzienne sesje głaskania? U nas 
znajdziesz coś, co Ci miłość wymruczy.

2. Jesteśmy Grupą Pomocy Kotom, która 
działa nieodpłatnie pod patronatem Fundacji 
Hospicjum dla Kotów Bezdomnych. Nasze dz-
iałania skupiają się przede wszystkim na 
pośredniczeniu w kocich adopcjach oraz 
pozyskiwaniu domów tymczasowych dla por-
zuconych kotów. Poprzez zbiórki żywności, 
pieniędzy oraz akcesoriów dla kotów wspier-
amy naszych podopiecznych, a współpraca z 
Kocimi Poradami Behawioralnymi umożliwia 
nam sprawne doradzanie ich opiekunom. 
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy rozwi-
jamy naszą działalność, aby większa ilość potr-
zebujących kotów mogła otrzymać od nas 
wsparcie. 

1. Tekst wizerunkowy dla klientów indywidu-
alnych

2. Tekst wizerunkowy dla klientów biznesowych

1.3.6. tekst wizerunkowy



Księga znaku



NEKO
GRUPA POMOCY KOTOM

NEKO
GRUPA POMOCY KOTOM

Logo powstało w wyniku połączenia kilku ele-
mentów komunikacyjnych organizacji. Przede 
wszystkim symbolizuje wartości, którymi kieru-
je się Neko: ciepło, opieka, miłość, radość, 
rodzina. Jest nowoczesne, czym odróżnia się 
od znaków konkurencyjnych marek. Swoją 
formą nawiązuje do japońskiej sztuki origami, 
przedstawia jednocześnie serce i głowę kota. 
W ten sposób wyróżnia zainteresowania człon-
ków organizacji. Aby wzmocnić skojarzenie z 
Grupą Neko, barwy wykorzystane w logo 
nawiązują do dwóch maskotek organizacji - 
kotów Biszkopta i Karmela.

W E R S JA  P I O N O WAW E R S JA  P OZ I O M A

2.1. logo



NEKO
GRUPA POMOCY KOTOM

NEKO
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2.2. alternatywne wersje znaku

Jeżeli nie ma możliwości użycia podstawowej 
wersji znaku, należy zastosować jedną z alter-
natywnych wersji. W zależności od potrzeb 
można wykorzystać sygnet lub logotyp. Sygnet 
jest widoczny na prawie wszystkich po-
wierzchniach i zalecane jest jego użycie w ory-
ginalnych barwach.
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2.3. wymiarowanie znaku

Należy stosować znak w proporcjach oznaczo-
nych na rysunku. Nie należy zmieniać propor-
cji znaku.
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2.4. obszar ochronny znaku

W obszarze ochronnym znaku nie powinny 
znajdować się żadne elementy, które mogą za-
burzyć jego widoczność, np. logo innych firm 
lub grafiki/cliparty.



NEKO
GRUPA POMOCY KOTOM

30 mm
40 mm

10 mm

NEKO
GRUPA POMOCY KOTOM

20 mm

2.5. skalowanie znaku

Podane wymiary to minimalne wymiary znaku 
w druku. Zapewniają odpowiednią czytelność 
znaku.

NEKO
GRUPA POMOCY KOTOM



C: 2   M: 30   Y: 69   K: 0

R: 246   G: 188   B: 96  
C: 21   M: 62   Y: 85   K: 10
R: 189   G: 108   B: 50

2.6. specyfikacja barw

Podane barwy to oryginalne barwy logo. Nie 
należy ich modyfikować. System identyfikacji 
wizualnej opiera się na pochodnych barw uży-
tych w logo.
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GRUPA POMOCY KOTOM

2.7. nieprawidłowe użycie

Nie należy umieszczać znaku w podstawowej 
wersji kolorystycznej na tle identycznym co 
składowe barwy znaku. W takim wypadku 
należy zastosować alternatywną wersję 
znaku.

Nie należy zmniejszać odległości pomiędzy sy-
gnetem a logotypem.

Nie należy zniekształcać logotypu.

Nie należy nieproporcjonalnie zmniejszać lub 
zwiększać sygnetu lub logotypu.

Nie należy zniekształcać sygnetu.



NEKO
GRUPA POMOCY KOTOM

2.8. typografia

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ulla-
mcorper. Suspendisse a pellentesque dui, 
non felis. Maecenas malesuada elit lectus 
felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. 
Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibu-
lum commodo volutpat a, convallis ac, 
laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. 
Pellentesque facilisis.

W logotypie został wykorzystany krój pisma 
Jaapokki w odmianie regular. Został zastoso-
wany kerning o wartości 75 pkt.

W tekstach użytkowych należy stosować krój 
pisma Lato. Do składu tekstu ciągłego została 
wybrana odmiana regular. W przypadku 
występowania nagłówków należy użyć odmia-
ny bold. Ze względu na dużą ilość odmian 
kroju pisma Lato można też rozszerzyć jego 
zastosowanie w przyszłości o inne odmiany. 



Web design



3.1. koncepcja

Nowy szablon dla strony internetowej Grupy 
Neko został oparty o wypracowany dla organi-
zacji system identyfikacji wizualnej. Strona za-
wiera stałe informacje i pełni rolę wizytówki 
Grupy Neko w sieci. Oznacza to, że odwiedza-
jący nie znajdą na niej aktualizacji i wpisów 
opatrzonych tytułem, datą i możliwością 
udostępniania i/lub komentowania. Ponieważ 
strona w poprzedniej wersji zawierała prze-
starzałe wiadomości, odświeżona wersja cał-
kowicie rezygnuje z treści wymagających 
częstego edytowania ze względu na to, że 
obecnie profil na Facebooku jest wystarczają-
cym źródłem nowości.

Szablon strony jest schludny i dostosowuje się 
do rozdzielczości urządzenia, na jakim jest 
wyświetlany. Dominuje w nim biel oraz barwy 
marki. Począwszy od góry, nagłówek stanowi 
wyrównane do lewej strony logo - sygnet oraz 
logotyp. Poniżej znajduje się menu z pięcioma 
zakładkami (trzy z nich zawierają także podst-
rony).

Środkowa część strony w poziomie jest 
wypełniona nowym tekstem wizerunkowym 
Grupy Neko - pod tekstem znajduje się 
również numer konta bankowego, natomiast 

na prawo znajduje się grafika z kotem-origami 
patrzącym w kierunku logo. To zamyka kom-
pozycję strony, oba elementy korespondują ze 
sobą. W każdej ramce tekst jest złożony 
krojem Trebuchet MS, który wyświetli się na 
każdym ekranie.

Stopka strony w beżowym odcieniu została 
podzielona na dwie kolumny. Znajduje się tam 
odnośnik do profilu na Facebooku, a także logo 
fundacji, której podlega Grupa Neko. Użyt-
kownicy przeglądarki Google Chrome na-
cieszą oko mniejszym detalem - kod suwaka 
strony został dostosowany do wyglądu szablo-
nu.

Osoba odwiedzająca stronę powinna dostrzec 
ciepły i przyjazny charakter Grupy Neko, to, że 
jest ona konkretna i wie, do czego dąży 
(zakładki bogate w wartościową treść). Po-
nieważ jest to swego rodzaju wizytówka, prze-
jrzenie jej w całości zajmie kilka minut, co nie 
znudzi przypadkowego gościa i być może zach-
ęci do odwiedzin na Facebooku.

Dalsze działania:
- wgranie systemu do zarządzania treścią (np. 
Wordpress) - łatwiejsza ewentualna edycja   

stron, możliwość przemienienia strony z wiz-
ytówki na stronę zawierającą wpisy, gdyby 
grupa się rozwinęła i zaszła taka potrzeba;
- dodanie newslettera, który umożliwiłby 
informowanie o poczynaniach grupy bez ud-
ziału Facebooka.



3.2. strona główna - komputer



3.3. strona główna - telefon komórkowy



3.4. zakładka 1 - komputer



3.5. zakładka 1 - tablet



3.6. zakładka 1 - telefon komórkowy



3.7. zakładka 2 - komputer



3.8. zakładka 2 - tablet



3.9. zakładka 2 - telefon komórkowy



3.10. wizualizacja 1 



3.11. wizualizacja 2


