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Logotyp
część I



4Geneza znaku

Misja firmy:

Nazwa firmy:

Wierzymy, że niezwykłe życie to świadomy 
wybór. Konsekwentnie dążymy do perfekcji, 
tworząc eleganckie i niezwykłe ubrania 
chłopięce.

Nazwa „Muskatos” powstała poprzez połączenie słów 
„Musketeers” (z ang. Muszkieterowie) i „Kato” (popularny skrót 
nazwy miasta Katowice)

Logo Muskatos, czyli 3 skrzyżowane szable/igły na planie tarczy, 
nawiązują do elitarnej kawalerii, która od czasów Ludwika XIII 
stanowiła przyboczną gwardię królewską, tzw. „Muszkieterów 
gwardii”, do których zaciągano jedynie szlachetnie urodzonych 
mężczyzn. 

Sygnet powstał poprzez połaczenie 
3 Szabli 3 Igieł Tarczy

Znak:



Logo firmy Muskatos składa się z sygnetu i z części 
typograficznej, którą stanowi napis „Muskatos”. Sygnet powstał 
poprzez połączenie elementów skrzyżowanych szabli i igieł 
oraz tarczy.

5Podstawowa forma znaku

Wersja pionowa:



6Pozioma forma znaku

Logo firmy Muskatos może występować w układzie poziomym.Wersja pozioma



7Logo z hasłem

Logo firmy Muskatos może występować z hasłem „Szlachetna moda dla małych mężczyzn”

Szlachetna moda dla małych mężczyzn

Szlachetna moda dla małych mężczyzn



8Sygnet

Sygnet może występować samodzielnie, bez części typograficznej.vv
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9Konstrukcja znaku

Sygnet Muskatos posiada ściśle określoną budowę.
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10Konstrukcja znaku



Szlachetna moda dla małych mężczyzn

Pole ochronne znaku 11

W polu ochronnym, nie może znajdować się żadna inna grafika. Pole ochronne 
określone jest wielkością dwóch długości rączki szabli/oczka igły. 

Szlachetna moda dla małych mężczyzn



12Kolorystyka

Logo Muskatos ma ściślę określoną kolorystykę.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

#0d1a30
Granat

Granat
RGB: #f2bc62
C5 M18 Y63 K0

C93 M82 Y51 K64

Złoto



Skalowanie i minimalny rozmiar 13

Wersja podstawowa

5 mm 35 piks

Wersja pozioma

5 mm 35 piks

Wersja pozioma z hasłem

10 mm 95 piks

Powiększanie i zmniejszanie znaku jest możliwe jedynie z zachowaniem jego 
proporcji.  Poniżej określona została wielkość minimalna znaku. Wielkość 
minimalna znaku to najmniejszy rozmiar, przy którym znak jest jeszcze 
czytelny. Należy unikać używania znaku w rozmiarze poniżej wielkości 

Szlachetna moda dla małych mężczyzn



Szlachetna moda dla małych mężczyzn

14Typografia znaku

Starling Bold

Baskerville Display PT Bold

W logo Muskatos użyto kroju Starling, w odmianie Bold. Slogan firmowy pisany jest 
krojem Baskerville Display Pt w odmianie Bold.



15Występowanie znaku na różnych tłach

K-0 K-33 K-66

Poniżej 33% nasycenia szarości tła należy stosować logo w kolorze granatu. W 
zakresie 33% do 66% nasycenia szarości tła, należy stosować logo z aplą w kolorze 
granatu. Powyżej 66% nasycenia szarości tła, należy sotosować logo w kolorze złota.



16Występowanie znaku na różnych tłach

Szlachetna moda dla małych mężczyzn

Na tle innym niż 
kolory firmowe, 
rekomendowane 
jest stosowanie 
apli (tła) o 
wielkości pola 
ochronnego w 
kolorze granatu.
 
Jeżeli tło jest 
jednolite, 
nieagresywne, 
podobne w 
odcieniu do barw 
identyfikacji, 
można 
zastosować logo 
bez apli. W takim 
przypadku nie 
należy stosować 
logo ze sloganem.



17Niedopuszczalne modyfikacje

Szlachetna moda dla małych mężczyzn

Logo umieszczone w apli mniejszej niż pole 
Błąd:

Błąd:

Błąd:

Logo umieszczone bez apli na zbyt zróżnicowanym 
tle mniejszej niż pole ochronne 

Granatowe logo umieszczone na ciemnym tle



Błąd:
Zmiana proporcji i wielkości poszczególnych elementów znaku.

18Niedopuszczalne modyfikacje

Błąd:
Dodanie efektów graficznych.

Błąd:
Zmniejszcze lub powiększenie bez zachowania proporcji znaku.

Błąd:
Zmiana koloru znaku.

Błąd:
Zmiana typografii znaku

MUSKATOS



19Przykład zastosowania logo - haft



20Przykład zastosowania logo - haft



Identyfikacja wizualna
część II



22Tożsamość Muskatos

Wierzymy, że niezwykłe życie to świadomy wybór. Konsekwentnie 
dążymy do perfekcji, tworząc eleganckie i niezwykłe ubrania chłopięce.

Jesteśmy odważni, pewni siebie, inni niż wszyscy. 

Szlachetna moda dla małych mężczyzn



23Kolorystyka identyfikacji

Elitarny
Granat
#0d1a30

Stalowe
srebro

C99 M83 Y43 K49
Pantone 289 C

Królewskie
Złoto
#F2BC62
C5 M29 Y68 K0
Pantone 142 C

C5 M24 Y56 K1

C91 M68 Y42 K49
Pantone 663 C

#f9f9f9

Szlachetne
Bordo

C57 M91 Y69 K81
Pantone 188 C 

#350101

#F9F9F9

Elitarny granat jest głównym kolorem identyfikacji 
wizualnej Muskatos. Stosowany jest jako kolor tła 
oraz jako kolor tekstu (wtedy tłem jest stalowe 
srebro). 

Królewskie bordo jest drugim (po elitarnym granacie) 
kolorem identyfikacji wizualnej Muskatos. Stosowany 
jest jako zamiennik do granatu lub występuje w 
połączeniu z elitarnym granatem. Królewskie bordo 
stosuje się jako kolor tła.

Królewskie złoto jest stosowane jako kolor logo i 
nagłówków. W wersji drukowanej można zastosować 
uszlachetnienie złotą folią. 

Stalowe srebro stosowane jest głównie jako tło
dla tekstu.



Na tle stalowego srebra należy stosować font w kolorze elitarnego granatu. Slogan 
„Szlachetna moda dla małych mężczyzn” pisany jest fontem Baskerville Display PT
w wersji Regular.

Zastosowanie typografii na tle stalowego srebra.

24Typografia identyfikacji

W księdze identyfikacji wizualnej został pokazany sposób stosowania typografii. 
Nagłówki pisane są fontem Baskerville Display PT,  wersją Bold, w kolorze 
królewskiego złota. Bloki tekstu powinny być pisane fontem Museo Sans w wersji 
300. By wyróżnić dane słowo można zastosować wersję 700.

Pisanie na tle Szlachetnego Bordo charakteryzuje się tymi samymi zasadami co 
pisanie na tle Elitarnego granatu.

Zastosowanie tych samych reguł do typografii na każdym medium, pozwoli na 
zachowanie spójności identyfikacji wizualnej.

Font: Baskerville Display PT

Font: Museo Sans

Bold: Nagłówki
Bloki tekstu

Zastosowanie typografii na tle Szlachetnego Bordo.



25Podstawowy wzór identyfikacyjny



26Dodatkowy wzór identyfikacyjny



27Identyfikacja wizualna na przykładzie wizytówki i koperty



28Identyfikacja wizualna na przykładzie toreb



29Identyfikacja wizualna na przykładzie pudełka cz. 1



30Identyfikacja wizualna na przykładzie pudełka cz. 2



31Identyfikacja wizualna na przykładzie pudełka cz. 3



Dodatkowy wzór identyfikacyjnyIdentyfikacja wizualna na przykładzie pudełka cz. 4 32



33Podstawowy wzór identyfikacyjny na przykładzie tapety na ścianę



Zdjęcia 34

Zdjęcia w odbiorze powinny być spójne z 
wartościami Muskatos. Modele powinni być odważni, 
pewni siebie, zadziorni, z poczuciem wyjątkowości.

Cyfrowa obróbka zdjęć powinna być barwowo 
chłodna, a ubrania dodatkowo wyeksponowane
(np. nieznacznie zwiększonym kontrastem).

Sceneria zdjęć powinna być dobierana tak, by 
nasuwała na myśl wyższe warstwy społeczne
(np. eleganckie wnętrza).



Projekt identyfikacji
i księga tożsamości: www.fallowdeer.pl


