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Logo składa się z sygnetu oraz części typograficznej

Sygnet jest powiązany bezpośrednio z branżą klienta, 
przedstawiając drzewo z dendrytami układającymi się w kształt mózgu 
zamiast liści. Całość jest wpisana w okrąg. 
Kolorystyka wykorzystana w sygnecie ma przywoływać uczucie zaufania
(niebieski) oraz bezpieczeństwa (zielony) - razem tworząc spójną całość. 
Gradient, kolorystyka oraz kształt sygnetu sprawiają, że logo jest nowoczesne 
i wzbudza poczucie profesjonalnej marki.
W typograficznej częśći logo, zastosowany został font Europa Bold, który 
odpowiednio tworzy spójną całość wraz z sygnetem.

Podstawowa wersja
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Kolorystyka
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R: 31
G: 142
B: 187

C: 80%
M: 32%
Y: 13%
K: 0%

#1F8EBB

R: 99
G: 189
B: 99

C: 63%
M: 0%
Y: 82%
K: 0%

#63BD63

R: 51
G: 51
B: 51

C: 69%
M: 63%
Y: 62%
K: 58%

#333333

W sygnecie zastosowano dwa kolory - niebieski i zielony, łagodnie 
przechodzące w gradiencie
Kolor niebieski wzbudza zaufanie. Kolor zielony jest powiązany z 
naturą i bezpieczeństwem.
W typograficznej części logo, zastosowano odcień czerni, który jest 
neutralny i czytelny. 

Logo może być stosowane również z sygnetem w wersji 
monochromatycznej. W przypadku ciemnego tła, logo może 
być stosowane całkowicie w odcieniu bieli lub w wariancie z samą częścią 
typograficzną w białym odcieniu.



Zastosowanie na różnych tłach
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Zastosowanie na różnych tłach
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Na jasnych tłach, należy stosować 
podstawową wersje logo z 
kolorowym sygnetem, bądź z 
sygnetem w odcieniu czerni

Na średnio nasyconym tle, należy 
stosować logo w odcieniu bieli przy 
ciemniejszym kolorze, natomiast 
przy jaśniejszym odcieniu można 
zastosować logo w odcieniu czerni.

Na ciemnym tle, należy stosować 
logo w wersji z kolorowym 
sygnetem i typografią w odcieniu 
bieli lub całe logo w odcieniu bieli.



Pole ochronne znaku

7

x2x 2x

2x

2x

Pole ochronne znaku

Pole ochronne to obszar, na którym nie może pojawić się żadna inna forma 
graficzna bądź tekstowa. Jest wyznaczone na podstawie ustalonej przestrzeni 
pomiędzy konkretnymi elementami logo.
„x” - wyznacza odległość pomiędzy sygnetem a pierwszą literą części 
typograficznej



Typografia
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Europa - Bold



20 mm

10 mm

Minimalna wielkość znaku
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Logo nie może być stosowane w rozmiarach mniejszych niż podane 
powyżej. Przy rozmiarze mniejszym niż 20mm należy stosować logo bez 
słów „centrum terapeutyczne”
Należy ściśle stosować większe wymiary, ponieważ w innym wypadku logo 
może stracić na czytelnośći.



Wzór identyfikacji
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W identyfikacji wizualnej zostały wykorzystane elementy przypominające 
naturalne krajobrazy wraz z drogą oraz koła, które ukazują dendryty w 
sygnecie. Można je stosować w różnych wariantach, zależnie od wymagań 
graficznych oraz dostępnej przestrzeni.

Gradient - taki sam jak w sygnecie

Ten sam wzór i gradient, przy kryciu 60%

Koła w gradiencie są powiązane 
bezpośrednio z sygnetem, mogą być 
wykorzystywane jako np. tło pod 
wszelkiego rodzaju ikony.

Kreski z zaokrąglonym 
zakończeniem, wraz z 
gradientem mogą być 
używane np. do 
przedzielania tekstu 
bądź innych 
elementów graficznych.

Droga

Ten sam wzór i gradient, przy kryciu 25%
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Wzór - zastosowanie

Papier firmowy Tekst

Ikony
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Wizytówka - wizualizacja
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Papier firmowy - wizualizacja
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Ulotka - wizualizacja
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Baner - wizualizacja
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Realizacja

www.fallowdeer.pl


