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O firmie

Wybierając nazwę dla firmy, skupiliśmy się na słowach kluczowych dostarczonych 
przez klienta oraz uniwersalności, która nie wskazuje bezpośrednio czym zajmuje się 
firma.

(We + Elit, gdzie W zostało zamienione na V - od słowa vent/ventilation)
Może sprawiać wrażenie zachodniej marki. Słowo „elite” wpasowane w całą nazwę, 
mówi o jakości/profesjonalizmie. Przy tworzeniu identyfikacji dla tej nazwy, 
mogliśmy skupić się zarówno na łagodnych kształtach i zbudowaniu zaufania klienta 
jak i bardziej geometrycznej identyfikacji, co zwiększy wrażenie profesjonalizmu 
i silnej marki.

Uniwersalne słowo, które sprawia wrażenie profesjonalizmu. Wykorzystywane przez 
różne firmy zajmujące się instalacjami.

Slogan ogólny (nie mówiący o tym jakie usługi świadczy Velit system) oparty jest na 
pytaniach: „dlaczego i czym się wyróżniamy?” Komunikuje o wartościach firmy i do 
kogo jej oferta jest skierowana.  Klienci, którzy stawiają na wysoką jakość życia 
wybierają produkty wysokiej jakości. Wybór lepszej klimatyzacji i jej serwisu 
podyktowany jest chęcią komfortu (nie psuje się i jest ktoś kto o to dba). 

Jakość w trosce o Twój komfort.



Podstawowa wersja

Logo składa się z sygnetu oraz części typograficznej.

Sygnet jest powiązany bezpośrednio z branżą klienta - przedstawia literę V, 
w którą wkomponowany jest symbol wiatru oraz postać serwisanta.
Kolor niebieski wykorzystany w sygnecie, jest powiązany z branżą klimatyzacji 
i ma przywoływać uczucie zaufania oraz swieżości.
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.
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Konstrukcja znaku

Sygnet w postaci litery „V” został zbudowany przy użyciu „Złotego podziału” 
(Golden ratio). Przecięcia okręgów ustalają symbolike zawartą w sygnecie - symbol 
wiatru oraz postać serwisanta.
Litera pochodzi z fontu „Europa Bold”
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Kolorystyka

R: 38
G: 143
B: 206

C: 77%
M: 32%
Y: 0%
K: 0%

#268fce

R: 20
G: 164
B: 221

C: 73%
M: 18%
Y: 0%
K: 0%

#14a4dd

R: 38
G: 38
B: 38

C: 71%
M: 65%
Y: 64%
K: 69%

#262626

R: 228
G: 231
B: 239

C: 9%
M: 6%
Y: 2%
K: 0%

#e4e7ef

Należy ściśle trzymać się określonej kolorystyki.
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.

#268fce

#268fce

#14a4dd

#14a4dd

#e4e7ef

#262626
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Pole ochronne znakuZastosowanie na różnych tłach

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

Na średnio nasyconym tle, można 
stosować podstawowe logo, jeżeli,da-
ny element nie jest czytelny można 
zamienić jego kolor na odcień bieli lub 
czerni podany w specyfikacji.

Na ciemnym tle, należy stosować logo 
w wersji z niebieskim sygnetem 
i typografią w odcieniu bieli lub całe 
logo w odcieniu bieli.
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Pole ochronne znakuPole 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” - jest połową wysokości litery „i” (nie uwzględniając kropki).

Pole ochronne znaku
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Pole ochronne znaku

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.
„y” - jest odległością od początku litery V do wewnętrznego wcięcia.
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Minimalna wielkość znakuTypografia

Europa Regular Europa Bold

Zamiennikiem font’u „Europa” jest darmowy font Avenir, który zostanie zamieszczony 
w paczce z plikami identyfikacji. Jeżeli nie ma możliwości skorzystania 
z Fontu Europa w tekstach, gdzie znajdują się elementy identyfikacji - należy 
stosować font „Avenir”.
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Minimalna wielkość znaku

20 mm

10 mm

< 10 mm

15 mm

10 mm

Logo nie może być stosowane w rozmiarach mniejszych niż podane powyżej.
W przypadku logo o wysokości mniejszej niż 10 mm, należy stosować je bez słowa 
„SYSTEM”.
Nie można stosować wymiarów mniejszych niż podane w specyfikacji, ponieważ logo 
może stracić na czytelności.
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Niedopuszczalne modyfikacje

„Spłaszczenie” Logo poprzez 

złe skalowanie.

Zmiana oryginalnej kolorystyki.

Przesunięcie poszczególnych elementów 

logo.

Sygnet powinien być stosowany bez 

żadnych dodatkowych elementów.

Złe zastosowanie pola ochronnego 

znaku.

Zmiana wielkości poszczególnych 

elementów logo.

Powyżej przedstawiono kilka przykładowych modyfikacji logo, które są 
niedopuszczalne.
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Zastosowanie identyfikacjiWzór identyfikacji

Cała identyfikacja wizualna opiera się na sygnecie zawartym w logo. Litera „V” z 
sygnetu po wielokrotnym powiększeniu pozwala na stworzenie odpowiednich 
wzorów zależnie od materiałów (np. papier firmowy, wizytówka). Sygnet podczas 
stosowania w identyfikacji może być obracany, odbijany i skalowany.

Zarówno symbolika jak i kolory są powiązane bezpośrednio z logo.
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Wizualizacja - LogoZastosowanie identyfikacji
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Wzór identyfikacji



Wizualizacja - Logo
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Zastosowanie identyfikacji



Wizualizacja - BrandingWizualizacja - Branding
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Wizualizacja - BrandingWizualizacja - Branding
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Wizualizacja - Branding



Wizualizacja - Branding
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Wizualizacja - Branding



Wizualizacja - SamochódWizualizacja - Samochód
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Wizualizacja - Samochód
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Wizualizacja - Samochód
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Realizacja

www.fallowdeer.pl


