


W Dolinie Baryczy większość firm prowadzona jest od pokoleń przez rodziny, które wytwarzają swoje produkty z 
pasją i tradycjami. Poszczególne firmy posiadające znak Dolina Baryczy Poleca znane są w samej Dolinie Baryczy, 
ale nie posiadają wizerunku, który pozwoliłby im zaistnieć w szerszej świadomości Polaków. Chcielibyśmy pomóc 
stworzyć taki wizerunek, który pozwoli osobom zupełnie nie zaznajomionym z tym regionem i jego produktami na 
poznanie wszelkich wartości, które stąd płyną i przyświecają lokalnym producentom.

Wizerunek, który będzie rozpoznawalny, kojarzony, lubiony i atrakcyjny sam w sobie. Uważamy za istotne pokazać 
produkty Doliny Baryczy jako jedność, szeroką gamę produktów pochodzącą z jednego miejsca. Spowodowanie by 
niejako sam program Dolina Baryczy Poleca, stal się marką przedstawianą klientom. Poszczególne firmy są wtedy 
elementami, które tę markę definiują, są w jej centrum. Tożsamość każdej z nich definiuje całościowy wizerunek.

Wstep



Manual pokazuje jak budować branding i komunikację tak, by stworzyć atrakcyjny dla odbiorcy z dużego 
miasta, podkreślający cechy i wartości produktów regionu obraz produktów i ludzi, którzy je tworzą i kocha-
ją to co robią.



Chcemy by opakowania odzwierciedlały cechy ważne dla Doliny Baryczy, a przy tym w nowoczesny i atrakcyjny 
sposób je prezentowały.

Postawiliśmy na wielość kolorów i wzorów, by podkreślić piękno natury, pokazać zaangażowanie w tworzenie 
nawet najmniejszych rzeczy. Wszystkie propozycje jednak są do siebie podobne w formie i opierają się na jednym 
schemacie, by uspójnić w ten sposób wizerunek Doliny Baryczy i wyróżnić na tle konkurencji (innych regionów i 
marek zrzeszających wiele produktów)

Rodzina | Natura | Ekologia | Pasja | Lokalność

Koncept i załozenia naszego rebrandingu



Dlatego nowe opakowania powinne być:

- estetyczne i minimalistyczne, by klient czuł, że to produkt, który opakowanie skrywa jest najważniejszy. 
- nowoczesne, ale zachowujące ducha miejsca pochodzenia produktów.
- ekologiczne i dające poczucie wyjątkowości, chcemy dążyć do momentu, w którym odbiorca nie będzie musiał 
wyrzucać opakowania. Zakładamy dążenie do uzyskania możliwości produkcji opakowań 100 % biodegradowal-
nych, tak by Dolina Baryczy nie produkowała żadnych śmieci.

Proponujemy stworzenie infografik informujących, jak można wykorzystać opakowania do ponownego codzienne-
go użytku w domu. Słoik jako szklanki lub pojemniki do przechowywania makaronów. W dalszej części prezentuje-
my pomysły na zmianę designu opakowań tak, by rozwinąć ekologiczne podejście do całego procesu produkcji.



W projektach opakowań użyte zostały dwa kroje pisma- Kailey the Brave oraz Archer Book. Pierwszy nadaje pro-
jektom naturalny, nieco rustykalny wygląd, drugi nadaje pewnej dozy nowoczesności.

Typografia

Razem tworzą ciekawą dla oka strukturę, pokazującą prawdziwą duszę produktów, jednocześnie w atrakcyjny dla 
nowoczesnego odbiorcy sposób. 

Archer Book wydaje się być „dzisiejszy”, a jednocześnie przez dużą ilość nietypowych znaków i wydłużeń wśród 
części liter, ma w sobie coś niezwykłego co pokazuje przywiązanie do detalu.

Kailey the Brave jest krojem zaprojektowanym tak by każdy tekst wyglądał swojsko i domowo. Czuć w nim de-
likatne pociągnięcia dłoni, która go pisała, dzięki temu wiemy, że jest on napisany przez osobę, nie komputer. A 
wszyscy wiemy, że to co jest ręczną robotą ma większą wartość.
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Archer Book jest bardziej nowoczesny, a jednocześnie przez dużą ilość nietypowych znaków i wydłużeń wśród 
części liter, ma w sobie coś niezwykłego co pokazuje przywiązanie do detalu.

Kailey the Brave jest krojem zaprojektowanym tak by każdy tekst wyglądał swojsko i domowo. Czuć w nim deli-
katne pociągnięcia dłoni, która go pisała, dzięki temu wiemy, że jest on napisany przez osobę, nie komputer. Chce-
my, by odbiorca miał podobne wrażenie odnośnie produktów w opakowaniu - ręczne wytwarzanie, w kontekście 
Doliny Baryczy zyskuje szczególną wartość.



Nie chcieliśmy by na etykiecie znajdował się przedmiot, który kryje się wewnątrz opakowania. Etykiety zawiera-
ją  piktogramy obiektów, z których, lub dzięki którym powstał dany produkt. Tak więc w przypadku chleba, jest to  
zboże, miodu - pszczoły, konfitur - owoce, jajek - kury. Jest to wizualna zabawa z widzem i sposób na przyciągnię-
cie jego uwagi. Całość by była atrakcyjna, została zaprojektowana według zasad Flat Design, który nadaje nowo-
czesności całemu projektowi. Etykiety są dzięki temu estetyczne i po prostu ładne.

Motywy grafivczne



Przód etykiety ma pokazywać nam typografię, mówiącą co będziemy jeść i kto to dla nas przygotował. Ponieważ w 
Dolinie Baryczy produkty w większości wytwarzane są przez konkretne osoby, chcieliśmy to pokazać w formie pro-
stego komunikatu. Dlatego pod każdą nazwą widzimy pochodzenie produktu. Np. „z pasieki Pani Donaty i Pana 
Edwarda”. Dzięki temu dajemy odbiorcy do zrozumienia, że ten produkt był przygotowany z pasją przez konkret-
nego człowieka. 

Pozwala nam to też ujednolicić etykiety, przy jednoczesnym zaprezentowaniu producenta.

Rama graficzna marki

Napis otoczony jest piktogramami odpowiadającymi grupom produktów. Całość znajduje się na tle, wybieranym 
osobno dla każdej kategorii. U góry po lewej stronie widnieje symbol programu „Dolina Baryczy Poleca” w formie 
pieczątki.



Z tyłu etykiety znajdują się informacje o programie Dolina Baryczy Poleca, samym regionie, danym produkcie 
oraz rozszerzone informacje o producencie, wraz z jego adresem i logiem, jeśli takowe posiada. Poniżej umiej-
scowione są informacje o dacie przydatności do spożycia danego towaru oraz składzie i zawartości.



Design opakowań, który proponujemy, opiera się na ciekawym, emanującym kolorami motywie graficznym z pro-
stymi piktogramami i klimatyczną typografią. 

Każda grupa produktów, a później sam produkt odróżnia się od siebie kolorem, wzorem i treścią etykiety. Ustawie-
nie poszczególnych elementów zawsze pozostaje takie samo, co pozwala odbiorcom szybko skojarzyć to co widzą 
na półce sklepowej z marką, którą w tym przypadku jest Dolina Baryczy Poleca.

Design opakowan



Przykład 1 - Miód

Miód 
Rzepakowy

z pasieki
Pani Donaty i Pana Artura

100 g produktu zawiera:

Masa netto: 500 g

Najlepiej spożyc przed końcem:
25.11.2016

Producent:
Gospodarstwo Pasieczne "Gucio"
ul. Koscielna 28
63 - 436 Sosnie
tel. 697 837 497
nr. wet. 301771631

Dolina Baryczy Poleca to oznakowanie 
wyjatkowych produktów i usług wyso-
kiej jakosci sprzyjajacych zrównowazo-
nemu rozwojowi regionu. Korzystaja-
cych z tradycji, dziedzictwa kulturowe-
go i kulinarnego oraz wartości przy-
rodniczo-krajobrazowych Doliny Bary-
czy 

wartosc 
energetyczna
340 kcal
(1420 kJ)
17%

tluszcze 
i cholesterol

0,0 gram
0%

weglowodany
nie mniej niz

70 gram
26%

bialko

0,3 gram
0,6%

Etykieta Miodu Rzepakowego z  Gospodarstwa Pasiecznego „Gucio”







Przykład 2 - Chleb

Chleb Komisn iak
z piekarn i

Pana Edwarda

Producent:
PPH Edward Rybka 
(Piekarnia Gądkowice) 
ul. Koscielna 28
63 - 436 Gadkowice
tel. 697 837 497

Dolina Baryczy Poleca to oznakowa-
nie wyjatkowych produktów i usług 
wysokiej jakosci sprzyjajacych zrów-
nowazonemu rozwojowi regionu. Ko-
rzystajacych z tradycji, dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego oraz war-
tości przyrodniczo-krajobrazowych 
Doliny Baryczy 

Chleb żytni Komisniak lub Składany 
wywodzi się od żołnierskiego chleba 
żytniego. Ten zdrowy i pożywny 
chleb produkowany był w wojsko-
wych piekarniach w taki sposób, by 
jak najdłużej zachowywał świeżość.

Produktu zawiera: pszenice, żyto, ślado-
we ilości orzechów ziemnych

Masa netto: 500g

Najlepiej spożyc przed końcem:
25.11.2016

Przód etykiety Chleba Komiśniak z PPH Edward Rybka (Piekarnia Gądkowice)

Tył etykiety Chleba Komiśniak z PPH Edward Rybka (Piekarnia Gądkowice)









Przykład 2 - Pomidory

Pomidory
Premium

z ogrodu
Rodz iny 

Skowronsk i ch

Producent:
Gospodarstwo Ogrodnicze Skowronski
ul. Koscielna 28
63 - 436 Gadkowice
tel. 697 837 497
nr. wet. 301771631

Pomidory czerowne uprawiane w szklarnaich typu 
holenderskiego. Słodkie, nadające sie na każda 
okazję. Do ochrony roślin przed szkodnikami wyko-
rzystuje się organizmy żywe będące naturalnymi wro-
gami szkodników. Stosujemy metody integrowane, w 
których głównym celem jest system biologicznej 
ochrony upraw w celu wyeliminowania pestycydów.

Masa netto: 500g

Najlepiej spozyc przed koncem:
25.11.2016

Dolina Baryczy Poleca to oznakowanie wyjatkowych 
produktów i usług wysokiej jakosci sprzyjajacych 
zrównowazonemu rozwojowi regionu. Korzystajacych 
z tradycji, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego 
oraz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Doliny 
Baryczy. 

Pomidory
Premium

z ogrodu
Rodz iny 

Skowronsk i ch

Producent:
Gospodarstwo Ogrodnicze Skowronski
ul. Koscielna 28
63 - 436 Gadkowice
tel. 697 837 497
nr. wet. 301771631

Pomidory czerowne uprawiane w szklarnaich typu 
holenderskiego. Słodkie, nadające sie na każda 
okazję. Do ochrony roślin przed szkodnikami wyko-
rzystuje się organizmy żywe będące naturalnymi wro-
gami szkodników. Stosujemy metody integrowane, w 
których głównym celem jest system biologicznej 
ochrony upraw w celu wyeliminowania pestycydów.

Masa netto: 500g

Najlepiej spozyc przed koncem:
25.11.2016

Dolina Baryczy Poleca to oznakowanie wyjatkowych 
produktów i usług wysokiej jakosci sprzyjajacych 
zrównowazonemu rozwojowi regionu. Korzystajacych 
z tradycji, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego 
oraz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Doliny 
Baryczy. 



Pomidory
Premium

z ogrodu
Rodz iny 

Skowronsk i ch

Producent:
Gospodarstwo Ogrodnicze Skowronski
ul. Koscielna 28
63 - 436 Gadkowice
tel. 697 837 497
nr. wet. 301771631

Pomidory czerowne uprawiane w szklarnaich typu 
holenderskiego. Słodkie, nadające sie na każda 
okazję. Do ochrony roślin przed szkodnikami wyko-
rzystuje się organizmy żywe będące naturalnymi wro-
gami szkodników. Stosujemy metody integrowane, w 
których głównym celem jest system biologicznej 
ochrony upraw w celu wyeliminowania pestycydów.

Masa netto: 500g

Najlepiej spozyc przed koncem:
25.11.2016

Dolina Baryczy Poleca to oznakowanie wyjatkowych 
produktów i usług wysokiej jakosci sprzyjajacych 
zrównowazonemu rozwojowi regionu. Korzystajacych 
z tradycji, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego 
oraz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Doliny 
Baryczy. 

Pomidory
Premium

z ogrodu
Rodz iny 

Skowronsk i ch

Producent:
Gospodarstwo Ogrodnicze Skowronski
ul. Koscielna 28
63 - 436 Gadkowice
tel. 697 837 497
nr. wet. 301771631

Pomidory czerowne uprawiane w szklarnaich typu 
holenderskiego. Słodkie, nadające sie na każda 
okazję. Do ochrony roślin przed szkodnikami wyko-
rzystuje się organizmy żywe będące naturalnymi wro-
gami szkodników. Stosujemy metody integrowane, w 
których głównym celem jest system biologicznej 
ochrony upraw w celu wyeliminowania pestycydów.

Masa netto: 500g

Najlepiej spozyc przed koncem:
25.11.2016

Dolina Baryczy Poleca to oznakowanie wyjatkowych 
produktów i usług wysokiej jakosci sprzyjajacych 
zrównowazonemu rozwojowi regionu. Korzystajacych 
z tradycji, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego 
oraz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Doliny 
Baryczy. 
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