
inspiruje biznes

  

 

 

System Identyfikacji Wizualnej



deskryptor, Klavika Regular

znak gra�czny „DNA”

logotyp

 Znak składa się z nazwy Lublin, deskryptora „inspiruje 
biznes”, napisanego czcionką Klavika Regular oraz sygnetu
zbudowanego z kolorowych pasków.

Standaryzacja znaku
Znak podstawowy

Znak podstawowy poziomy

Znak podstawowy pionowy

inspiruje biznes
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moduł do wyznaczenia pola podstawowego logotypu

moduł do wyznaczenia pola ochronnego znaku

pole podstawowe logotypu

pole ochronne znaku

W przypadku umieszczania znaku na zamkniętych obszarach (kaseto-
ny, banery itp.) należy zachować odpowiednią minimalną odległość 
od obszaru znaku do krawędzi nośnika. Obszar ten nazywamy polem 
podstawowym.
Pole ochronne natomiast określa obszar dookoła znaku, w którym nie 

Standaryzacja znaku
Pole podstawowe i pole ochronne znaku podstawowego
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Standaryzacja znaku

Znak w wersji negatywowwej. Dopuszczalne jest sotsowanie znaku na tłach w podstawowej kolorystyce znaku.
Na tłach czerwonym i zielonym, znak musi występować w wersji monochromatycznej - białej.
Formy na tłach czerwonym i zielonym mają charakter podrzędny względem formy podstawowej negatywowej.

Stosowanie znaku na tłach
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Wartości odcieni szarych przedstawione są na kolejnych stronach.

Standaryzacja znaku
Znak w wersji achromatycznej w odcieniach szarości



inspiruje biznes

Forma znaku używana do wszelkiego rodzaju wytłoczeń.

Standaryzacja znaku
Forma reliefowa znaku



CMYK  0:0:0:100
RGB  0:0:0
Pantone Process Black C
RAL 9017

CMYK  0:100:100:0
RGB  194:0:18
Pantone  485 C
RAL 3020

CMYK  60:0:100:0
RGB  139:182:58
Pantone  368 C
RAL 6018

inspiruje biznes

Kolory znaku podstawowego są ściśle określone i podane poniżej.
W reprodukcji, o ile to możliwe, kolory powinny być najbardziej zbliżo-
ne do kolorów określonych w wartościach CMYK. Logotyp i deskryptor 
są zawsze czarne, natomiast kolorowe paski sygnetu występują w ści-
śle określonych kolorach i kolejności tych kolorów – podając od dołu: 
zielony, czerwony, czarny, zielony, czerwony.

Standaryzacja znaku
Kolorystyka podstawowa znaku



inspiruje biznes

CMYK  0:0:0:100
RGB  0:0:0
Pantone Process Black C
RAL 9017

CMYK  0:0:0:100

CMYK  0:100:100:0
RGB  194:0:18
Pantone  485 C
RAL 3020

CMYK  60:0:100:0
RGB  139:182:58
Pantone  368 C
RAL 6018

CMYK  0:0:0:70 CMYK  0:0:0:30

inspiruje biznes

Standaryzacja znaku
Kolorystyka znaku achromatycznego w odcieniach szarości



inspiruje biznes
15 mm

inspiruje biznes
10 mm

inspiruje biznes
7 mm Wielkość minimalna

inspiruje biznes
5 mm

Wielkość minimalna logotypu z deskryptorem zależna jest od wielkości 
czcionki deskryptora. 7 mm jest wielkością minimalną stosowaną we 
wszelkich materiałach drukowanych na papierze.

Standaryzacja znaku
Wielkość minimalna logotypu z deskryptorem



inspiruje biznes

inspiruje biznes

Standaryzacja znaku
Znak podstawowy na wąskich powierzchniach poziomych

W przypadku potrzeby użycia znaku na wąskich powierzchniach np. 
baner, smycz – znak pionowy obracamy do poziomu, a sygnet rozcią-
gamy do wysokości powierzchni.



wionych na stronie odmianach.

Standaryzacja znaku

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Klavika Regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Klavika Medium

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Klavika Bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Klavika Regular Italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Klavika Medium Italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Klavika Bold Italic



Zamiennikiem czcionki Klavika jest czcionka Trebuchet MS.
Czcionka ta stosowana jest w komunikacji drogą internetową,
w prezentacjach multimedialnych, jak również w korespondencji 
wykorzystującej edytory tekstu.

Standaryzacja znaku

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Trebuchet MS  Regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Trebuchet MS  Bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Trebuchet MS Italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwxyzźż
1234567890!?().,:;”%&@{}[]
Trebuchet MS Italic

i materiałów edytowalnych



Znakowanie projektów wewnętrznych jest elementem architektury marki
i odbywa się poprzez rozbudowanie formy podstawowej znaku o nazwę projektu
zapisanego wielkimi literami (klavika regular).
Sposób budowania znakowania projektów wewnętrznych wraz z przykłądami
przedstawiono poniżej.

Standaryzacja znaku
Znakowanie projektów wewnętrznych

inspiruje biznes

LUBLIN 2020
CZTERY OBLICZA 
PRZYSZŁOŚCI MIASTA

inspiruje biznes

LUBELSKA
WYŻYNA IT

inspiruje biznes

STUDY 
IN LUBLIN

inspiruje biznes

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

n

n



Wymiar wizytówki jest wielkością stałą. Znak, informacje tekstowe 
oraz elementy g
poniżej zasad.

Format: 85 mm x 54 mm.
Technologia: .
Materiał:  biały karton, matowy, gładki 240-280 g/m2.

Druki biurowe
Wizytówka

www.gospodarka.lublin.eu

Stanowisko



Wymiar wizytówki jest wielkością stałą. Znak, informacje tekstowe 
oraz elementy g
poniżej zasad.

Format: 85 mm x 54 mm.
Technologia: .
Materiał:  biały karton, matowy, gładki 240-280 g/m2.

Druki biurowe
Wizytówka

www.gospodarka.lublin.eu

Stanowisko



Format: A4: 210 mm x 97 mm
Technologia: .
Materiał:  papier offsetowy, gramatura minimum 110 g/m2

Druki biurowe
Papier do druku o�setowego

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

pl. Litewski 1, 20-080 Lublin
e-mail: inwestorzy@lublin.pl

www.gospodarka.lublin.eu

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

pl. Litewski 1, 20-080 Lublin
e-mail: inwestorzy@lublin.pl

www.gospodarka.lublin.eu
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Czcionka stopki: Klavika Light i Bold



Format: A4: 210 mm x 97 mm

Czcionka stopki oraz treści pisma: Trebuchet MS Regular i Bold

Druki biurowe
Papier do wydruku biurowego

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

pl. Litewski 1, 20-080 Lublin
e-mail: inwestorzy@lublin.pl

www.gospodarka.lublin.eu

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

pl. Litewski 1, 20-080 Lublin
e-mail: inwestorzy@lublin.pl

www.gospodarka.lublin.eu
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