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Misja firmy

2

,,Dbamy o dzieci i mamy”

Chcemy ułatwić życie mamie i dać jej uśmiech. Razem z córkami 
Biancą i Anią, zrobimy wszystko by rozwiać Twoje wątpliwości i pomóc 
w dobraniu idealnych produktów.  Doradzamy i sprzedajemy 
produkty dla rodziców dzieci od 0-6 r.ż

Dobro mam i dzieci jest dla nas najważniejsze, co sygnalizuje slogan. 
Rozwiewamy wątpliwości, doradzamy przy wyborze najlepszych 
produktów. Mamy mogą czuć się bezpieczne i zaopiekowane. 
Jako sklep, wszystko co robimy, robimy właśnie dla mam i ich dzieci. 
Dzięki temu ułatwiamy im życie, dając uśmiech, tak charakterystyczny 
dla mamy Hani. 
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Logotyp - wersja podstawowa

Logotyp składa się z części typograficznej i połączonego z typografią 
sygnetu - przedstawia on twarz misia, co jest nawiązaniem do 
poprzedniego logotypu. Może być stosowany jako osobny element w 
materiałach identyfikacyjnych.

Kolorystyka jest radosna, kojarzy się z dziecięcą beztroską, jest 
również nawiązaniem do poprzedniego logotypu.

W przypadku, gdy slogan ,,Dbamy o dzieci i mamy” jest 
nieczytelny, stosujemy logotyp bez sloganu, ale logo powinno 
być zawsze stosowane w taki sposób, aby slogan był przejrzysty 
i czytelny.
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W przypadku, gdy slogan ,,Dbamy o dzieci i mamy” jest 
nieczytelny, stosujemy logotyp bez sloganu.

Logotyp - wersja w kontrze

W przypadku tła, na którym wersja podstawowa logotypu jest 
niewidoczna, stosujemy wersję w bieli.
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Logotyp - kolorystyka
Logotyp składa się z 3 uzupełniających się kolorów. 

R: 249

C: 0%
M: 85%
Y: 73%
K: 0%

G: 179
B: 85

R: 241 C: 0%
M: 56%
Y: 70%
K: 0%

G: 137
B: 81

R: 251

C: 0%
M: 30%
Y: 75%
K: 0%

G: 190
B: 81

#f9b355

#f9b355

#fbbe51
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W przypadku, gdy slogan ,,Dbamy o dzieci i mamy” jest 
nieczytelny, stosujemy logotyp bez sloganu.

1. Jasne, jednolite tło

2. Ciemne tło

3. Niejednolite tło

#fbbe51

Zastosowanie logo 
na różnych tłach



a) skalowanie bez zachowanych proporcji

b) zmiana kolorów logotypu

c) dodawanie obrysów

d) modyfikacje poziome

Przykłady niedozwolonych 
modyfikacji
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Logotyp - pole ochronne

Pole ochronne to obszar, na którym nie może pojawić się żadna inna 
forma graficzna badz tekstowa. Wymiar pola ochronnego został 
wyznaczony przez szerokość



Sofia Pro Soft MediumSofia Pro Soft Bold

Logotyp - typografia
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W przypadku takiej wielkośc logotypu, w której slogan ,,Dbamy o 
dzieci i mamy” jest nieczytelny, stosujemy wersję bez logotypuSofia Pro Soft Medium

Minimalna wielkość znaku

15 mm

12



Identyfikacja wizualna

Celem identyfikacji wizualnej było stworzenie spójnego, 
radosnego świata Mamy Hani i córek. Kolory i wzory 
przywołują wrażenia radości i dzięcięcej beztroski. 
Na pierwszy plan wysuwa się uśmiech, który jest tak 
charakterystyczny dla mamy Hani.
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Kolorystyka identyfikacji

kolor 
podstawowy

kolor
pomocniczy

Identyfikacja utrzymana jest w kolorach pastelowych. 
Paleta składa się z kolorów podstawowych
i pomocniczych, które powstają z połączenia barw 
podstawowych.

Kolory podstawowe można łączyć ze sobą dowolnie w 
celu stworzenia koloru pomocniczego. Zabieg ten 
stanowi urozmaicenie identyfikacji oraz nawiązanie do 
logo.

Kolory pomocnicze tworzone są poprzez opcję w 
Adobe Illustrator: zaznaczamy 3 elementy obok 
siebie > Edycja > Edytuj kolory > Stwórz przejście 
poziome. Można skorzystać z także z narzędzi 
internetowych, takich jak np. colordesigner.io
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Kolorystyka identyfikacji
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1) Nagłówki i śródtytuły powinny być pisane 
fontem Sofia Pro Soft Bold. Nagłówki powinny być 
większe względem rozmiaru paragrafów o 
maksymalnie 200%, a śródtytuły o 150%.

2) Paragrafy powinny być pisane fontem Sofia 
Pro Soft Medium, a wyróżnienia wersją Bold. 

Przykład zastosowania typografii:

Typografia w identyfikacji

Nagłówek 1
Śródtytuł

14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Sygnet misia występujący w logo wykorzystywany 
jest także w identyfikacji wizualnej na dwa 
sposoby:

b) widoczny w 100%

a) widoczny w ok. 75%,
ze schowanym uchem, 
lekko pochylony. 

Umieszczany na
krawędziach

Sygnet misia
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b) widoczny w 100%

a) widoczny w ok. 75%,
ze schowanym uchem, 
lekko pochylony. 

Umieszczany na
krawędziach

Ikony w identyfikacji

Ikony powinny być tworzone w taki sposób, aby pasowały
kolorystycznie do świata Amko, w formie 2D/3D
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Zastosowanie identyfikacji
na przykładzie postów

 i Instastories

M

ama Hania poleca
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M

ama Hania poleca

Gra kreatywna
z naklejkami
Make New Friends

PR
O

M

OCJA

76 zł!
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Zastosowanie identyfikacji
na przykładzie postów

 i Instastories
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„Dbamy
o dzieci
i mamy”
~Mama Hania

Zastosowanie identyfikacji
na przykładzie postów

 i Instastories
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Zastosowanie identyfikacji
na przykładzie postów

 i Instastories
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Zastosowanie identyfikacji
na przykładzie postów

 i Instastories



Papier firmowy

dbamy o dzieci i mamy

Materiały drukowane
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Materiały drukowane
Ulotka



Materiały drukowane

dbamy o dzieci i mamy

Sklep prowadzony
przez Mamę Hanię
i córki. Od 15 lat!

www.amko.com.pl
ul. Żelazna 27, 00-806 Warszawa

ul. Gdańska 27, 85-001 Bydgoszcz

amko_dla_dzieci Sklep AMKO dla dzieci
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Materiały drukowane
Podziękowanie, tył
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Materiały drukowane
Wizytówki
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Materiały identyfikacyjne
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Materiały identyfikacyjne
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Materiały identyfikacyjne
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Materiały identyfikacyjne
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Przykładowe ilustracje

dbamy o dzieci i mamydbamy o dzieci i mamy

dbamy o dzieci i mamy

Sklep prowadzony
przez Mamę Hanię
i córki. Od 15 lat!

www.amko.com.pl
ul. Żelazna 27, 00-806 Warszawa

amko_dla_dzieci Sklep AMKO dla dzieci
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M

ama Hania poleca

Przykładowe ilustracje
Naklejki

PR
O

M

OCJA

76 zł!

M

ama Hania poleca
PR

O
M

OCJA

76 zł!
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Wykonanie i realizacja

www.fallowdeer.pl


