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PODSTAWOWA
WERSJA ZNAKU

Logotyp jest głównym elementem 
tożsamości wizualnej Polskiej Strefy 
Inwestycyjnej. Logo zbudowane jest z 
logotypu oraz szyldu.
 
Logotyp zbudowany jest z dwuelemen-
towego kroju Roboto Light i Roboto 
Bold. Nie wolno samodzielnie 
modyfikować kolorystyki 
oraz kształtu logotypu.

Logo stanowi całość i nie powinno być 
poddawane jakimkolwiek zniekształce-
niom oraz modyfikacjom.



WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



WARIANT
PIONOWY



BUDOWA 
I PROPORCJE



POLE
PODSTAWOWE
Pole podstawowe jest optymalnym, 
minimalnym obszarem dla umieszcze-
nia znaku w określonym polu 
zamkniętym na kolorowym tle. Znak 
nie może zbliżyć się do krawędzi pola.



POLE
OCHRONNE
Pole ochronne określa minimalny 
obszar przypisany do znaku - jest to 
odległość znaku od krawędzi
pola, na którym umieszczony jest 
znak.

Pole chroni znak przed deformacjami 
plastycznymi i zapewnia właściwy 
odbiór wizualny. 

W celu wyznaczenia pola ochronnego 
posłużono się wielkością “n”, którą 
tworzy litera „p” użyta w 
logotypie



PLANSZE
Rekomendowane są dwie 
wielkości plansz - A3 i A6

wymiary poszególnych 
formatów:

A3 - 297 x 420mm
A6 - 105 x 148mm

plnsze powinny mieć 
dodatkowo po 3mm 
„spadów” z każdej strony

A6 A3



KOLORYSTYKA

CMYK: 0, 0, 0, 0
HEX: #ffffff
RGB: 255, 255, 255
PANTONE: white

CMYK: 0, 95, 86, 0
HEX: #e52128
RGB: 229, 33, 40
PANTONE: 485 C

CMYK: 78, 60, 49, 50
HEX: #323f48
RGB: 50, 63, 62
PANTONE: 432 C



STOSOWANIE
LOGO NA TŁACH
JEDNOLITYCH

Dopuszczalne stosowanie logo na jednolitych tłach.

Przykłady niedopuszczalnych zastosowań logo na jednolitych tłach.

Logo Polskiej Strefy Inwestycyjnej 
należy umieszczać na białym tle.

Dopuszcza się stosowanie logo na 
tłąch w innych kolorach jednak regułą 
jest  odpowiedni kontrast logo z tłem.



STOSOWANIE
LOGO NA TŁACH
NIEJEDNOLITYCH

Dopuszczalne stosowanie logo na jednolitych tłach.

Przykłady niedopuszczalnych zastosowań logo na jednolitych tłach.

W przypadku umieszczania znaku na 
niejednolitych, różnokolorowych tłach 
lub fotografiach należy 
zastosować znak z uwzględnieniem 
białego pola własnego. 
Pole własne odpowiada polu 
ochronnemu i powinno być białe.

Jeśli pod znakiem ciemne tło jest mało 
kontrastowe można zastosować 
kontrę bez pola własnego.

Regułą nadrzędną jest jednak 
zachowanie czytelności znaku.
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