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Niniejsza księga identyfikacji wizualnej przedstawia 
zbiór zasad odnoszący się do stosowania elementów 
wizualnych marki takich jak logo, typografia, 
kolorystyka czy dedykowane elementy graficzne.

Dokument powstał w celu zachowaniu spójności 
marki podczas projektowania materiałów przez różne 
osoby biorące udział w procesie kreacji.
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Wizerunek
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Kim jesteśmy

Jesteśmy placówką regionalną Polskiego Związku 
Głuchych, który powstał w 1946 roku. Zrzeszamy osoby 
niesłyszące, słabosłyszące oraz głuchonieme. Obecnie 
zrzeszamy prawie 100 000 członków.
 
Skupiamy się na edukacji, rehabilitacji, prowadzeniu usług 
z zakresu pomocy prawnej, reprezentowania interesów 
osób z upośledzeniem słuchu wobec władz i innych 
instytucji. W ramach tych działań prowadzimy szkolenia 
dla osób zainteresowanych współpracą z osobami 
niedosłyszącymi, organizujemy kursy nauki języka 
migowego, przygotowujemy do egzaminów państwowych
w tym zakresie, a także prowadzimy wolontaryjny nabór 
dla osób zainteresowanych stałą współpracą.

Jako oddział Śląski skupiamy placówki miejskie, które 

doraźnie wspierają lokalną społeczność głuchoniemą

oraz ich rodziny.

 

Współpracujemy z lektorami języka migowego, szkołami

o specjalnym profilu edukacyjnym, a także placówkami 

charytatywnymi typu PEFRON.
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Główne osie działalności

edukacja, rehabilitacja

szkolenia i kursy edukacyjne dla osób pełnosprawnych

pomoc prawna

inicjatywy społeczno-kulturalne o charakterze promocji 

integracji, asymilacji osób głuchoniemych

ocieplenie wizerunku osób niesłyszących oraz 

zerwanie bariery strachu wśród osób pełnosprawnych

zwiększenie świadomości społecznej względem 

problemów osób głuchoniemych w codziennym życiu
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Sposoby komunikacji 
z klientem

Głównym punktem styku jest strona internetowa 

funkcjonująca pod adresem umieszczonym w briefie, 

kanał yt za pośrednictwem którego prowadzone są 

działania promocji regionu w środowisku głuchoniemych, 

a także stacjonarne punkty okręgowych ośrodków

w większych miastach naszej aglomeracji.
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Logo
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Geneza i znaczenie logo

Podstawą znaku są abstrakcyjne kształty nawiązujące do 

ludzi, każdy z niech jest nieco inny, różni się wysokością 

czy kolorystyką - tak jak ludzie różnią się wzrostem czy 

charakterem. Co jednak ważne, poszczególne kształty 

tworzą spójny, plastyczny znak analogicznie jak wszyscy 

ludzie, niezależne od swoich różnić tworzą 

społeczeństwo.

Z innego punktu widzenia, znak symbolizuje wykres fali 

dźwiękowej w powietrzu, co pośrednio wskazuje na 

działalność wykonywaną przez Związek.

Specjalnie dobrana kolorystyka wzmacnia odczucie 

takich wartości jak kreatywność, elastyczność, radość czy 

różnorodność.

Znak został wzmocniony silnym, bezszeryfowym 

logotypem, który buduje wiarygodność i pewność marki.
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Pole ochronne

Określa minimalną odległość w jakiej powinno znajdować 

się logo od innych elementów graficznych, takich jak tekst, 

zdjęcie, nagłówek itd.
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Rozmiar minimalny

Niniejszy parametr określa minimalną wielkość logo

w której znak pozostanie czytelny i estetyczny. 

Wersja horyzontalna

Minimalna długość logo w druku wynosi 60 mm.

Minimalna długość logo w zastosowaniu w internecie 

wynosi 180 px.

Wersja wertykalna

Minimalna długość logo w druku wynosi 27 mm.

Minimalna długość logo w zastosowaniu w internecie 

wynosi 85 px.

180 px

60 mm

85 px

27 mm
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Wersje kolorystyczne

Logo w wersji podstawowej do stosowania

na jasnych tłach

Logo w odcieniach szarości do stosowania

na jasnych tłach

Logo w wersji monochromatycznej czarnej

do stosowania na jasnych tłach

Logo w wersji podstawowej do stosowania

na ciemnych tłach

Logo w odcieniach szarości do stosowania

na ciemnych tłach

Logo w wersji monochromatycznej białej

do stosowania na ciemnych tłach

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Przypadki złego użycia

Logo powinno posiadać zachowane proporcje w pionie

Logo powinno posiadać zachowane proporcje w poziomie

Logo nie powinno być pochylane

Wypełnienie logo kolorem zawsze powinno wynosić 100% 

krycia

Nie należy używać logo w innym niż zdefiniowanym w tym 

dokumencie kolorze

Logo nie powinno być obracane

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a. d.

e.

e.

b.

c.
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Kolorystyka
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RGB / HEX / CMYK

R:84 G:88 B:195
#5358c3
C:76 M:71 Y:0 K:0

R:7 G:179 B:113
#07b371
C:78 M:0 Y:76 K:0

R:255 G:185 B:1
#ffb901
C:30 M:0 Y:100 K:0

R:255 G:200 B:0
#ffc800
C:0 M:21 Y:100 K:0

R:252 G:210 B:54
#fcd236
C:2 M:16 Y:89 K:0

R:0 G:200 B:149
#00c895
C:71 M:0 Y:58 K:0

R:30 G:229 B:178
#1ee5b2
C:61 M:0 Y:46 K:0

R:87 G:92 B:168
#575ca8
C:71 M:70 Y:0 K:0

R:147 G:126 B:241
#937ef1
C:51 M:53 Y:0 K:0
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Typografia
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Nagłówki

Merriweather Regular

Merriweather Light

Merriweather Bold

Treść

Roboto Light

Roboto Regular

Suspendisse varius ligula vitae urna accumsan, nec aliquet 
tellus ornare. Fusce vitae metus sit amet erat volutpat 
porttitor. Sed gravida malesuada sodales. 

Suspendisse varius ligula vitae urna accumsan, nec 
aliquet tellus ornare. Fusce vitae metus sit amet erat 
volutpat porttitor. Sed gravida malesuada sodales. 
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Świat
przeżyć
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Moodboard
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Przykład zastosowania
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