


ZNAK GŁÓWNY

System Identyfikacji Wizualnej umożliwia spójną, konsekwentną i wyróżniającą się „oprawę graficzną” 

działań promocyjnych podejmowanych przez miasto Lublin. Utrwalenie w świadomości konkretnych 

elementów graficznych (np. charakterystyczne „elki”, patterny), logo, sygnetu, kolorów czy krojów 

czcionek pozwala odróżnić działania promocyjne Lublina pośród innych komunikatów reklamowych. 

Budowanie marki jest inwestycją długoterminową, która jest realizowana przez Miasto Lublin
już od kilkunastu lat, zaś rozpoznawalność jest jednym z jej największych zasobów.

Zasady  znakowania znajdują się w Systemie Identyfikacji Wizualnej na stronie internetowej lublin.eu.  

http://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/system-identyfikacji-wizualnej



LOGO jest jedynym, obok herbu Miasta Lublin, dopuszczonym do stosowania w komunikacji 

marketingowej urzędu znakiem graficznym Miasta Lublin. Stanowi własność Miasta Lublin i 

podlega ochronie. System identyfikacji wizualnej  określa zasady konstrukcji znaku, dopusz-

czalne formy i warianty.  

Inspiruje
nas wolność

LUBLIN
1918         2018

Ze znaku głównego wyprowadzone są logotypy kluczowych inicjatyw promocyjnych,

tak, aby w swej formie były bezpośrednio identyfikowane z Miastem Lublin.

PODSTAWA PRAWNA
- Uchwała nr 331/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia logo Miasta Lublin.
- Zarządzenie Nr 390/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia 
  Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Lublin

LOGO jest znakiem NADRZĘDNYM w komunikacji marketingowej. 

ZNAK GŁÓWNY
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WARIANT #1.0

ZNAK GŁÓWNY - EUROPEJSKA STOLICA MŁODZIEŻY



WARIANT #2.0
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WARIANT #2.1
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WARIANT #2.2
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KOLORYSTYKA

PANTONE RALC | M | Y | K R | G | B

423 C / U 7031

ZNAK GŁÓWNY - EUROPEJSKA STOLICA MŁODZIEŻY



Przez wzgląd na charakter projektu w kreacjach zaleca się używanie pełnej palety kolorystycznej 

z Systemu Identyfikacji Wizualnej, w tym również kolorów uzupełniających.

Szczegółowy opis kolorów znajduje się w Systemie Identyfikacji Wizualnej na stronie

http://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/system-identyfikacji-wizualnej

KOLORYSTYKA

kolor podstawowy + drugi kolor podstawowy

kolory podstawowe

kolory uzupełniające

ZNAK GŁÓWNY - EUROPEJSKA STOLICA MŁODZIEŻY



Linia kreatywna projektu powstała w oparciu o elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej 
marki Lublin. Miasto Inspiracji, które:

a) są wyprowadzone ze znaku głównego / sygnetu

b) stanowią wektorowe odwzorowanie geometrycznych detali sgra�to 
       z lubelskich kamienic.

Zestawienie geometrycznych wątków tworzy niepowtarzalny, nowoczesny wzór, który może 
stanowić zarówno samodzielny element materiałów promocyjnych jak i dopełnienie fotografii. 
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– black 20%, multiplay
kolor tła 100%
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pattern 
– black 20%, multiplay
kolor tła 100%

50% 100% 50% 100% 50% 100%

LINIA KREATYWNA



Składową powstałego klucza wizualnego jest również postać wyprowadzona z sygnetu logo 

Lublin. Miasto Inspiracji. Postać z podniesionymi w geście radości i tryumfu rękami symbolizuje 

pełną pozytywnej energii młodość, której dynamika ożywia miasto. Lublin inspiruje młodych do 

działalnia i żyje dzięki ich obecności i inicjatywom.

Symbolika sygnetu:
https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/logo-lublinmiasto-inspiracji/

LINIA KREATYWNA



Lublin to Ty / Lublin to Wy / Lublin to Młodość

Ty / Wy

Młodość

Gra słów nawiązuje z jednej strony do społeczności tworzącej tkankę miasta (hasło bezpo-

średnio zwraca się do odbiorcy), z drugiej zaś podkreśla czynnik młodości i wprost odwołuje 

się do projektu Europejskiej Stolicy Młodzieży.

PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - HASŁO



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - HASŁO



UŻYCIE ZNAKU  - STOPKA SPONSORSKA

Zamieszczenie znaku ESM nie zwalnia z obowiązku umieszczania logo Lublin. 
Miasto Inspiracji - znaki zamieszczane są łącznie
A. Łącznie - w stopce sponsorskiej
B. Łącznie - obydwa znaki w jednym wydawnictwie, plakacie, ulotce itd.

LOGO LOGO

Użycie łączne znaku ESM oraz MIASTO LUBLIN 
A. Łącznie - w stopce sponsorskiej
W przypadku A logotyp Lublin. Miasto Inspiracji umieszczamy skrajnie od prawej strony
a logo ESM wg. poniżej wskazanego wzoru.

LOGO LOGO

skrajnie 
od prawej 
strony



UŻYCIE ZNAKU - ZNAK ESM NA GRAFICE

-

Przykład implementacji znaku na materiałach promocyjnych.
Znak na biaym polu uzywamy w przypadku kolorowego tła.

LOGO LOGO LOGO

Użycie łączne znaku ESM oraz MIASTO LUBLIN 
B. Łącznie - obydwa znaki w jednym wydawnictwie, plakacie, ulotce itd.
Staramy się, aby znak ESM znajdował się w prawym górnym rogu projektu, jednocześnie wydłużamy
pole ochronne od góry (na spad), o wysokość litery L w sygnecie.

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex  



UŻYCIE ZNAKU - ZNAK ESM NA GRAFICE

Przykład implementacji znaku na materiałach promocyjnych.
W przypadku białego tła, moźliwe jest uźycie znaku zarówno na niebieski jak i białym tle.

Użycie łączne znaku ESM oraz MIASTO LUBLIN 
B. Łącznie - obydwa znaki w jednym wydawnictwie, plakacie, ulotce itd.
Staramy się, aby znak ESM znajdował się w prawym górnym rogu projektu, jednocześnie wydłużamy
pole ochronne od góry (na spad), o wysokość litery L w sygnecie.

LOGO LOGO LOGO

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullam corper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex  



UŻYCIE ZNAKU - ZNAK ESM NA GRAFICE

LOGO LOGO LOGO

Lorem
ipsum dolor
sit amet

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullam corper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex  

Przykład implementacji znaku na materiałach promocyjnych.
W przypadku białego tła, moźliwe jest uźycie znaku zarówno na niebieski jak i białym tle.
W przypadku użycia znaku bez ramki, należy zachować pole ochronne od pozostalych 
elementów graficznych.

Użycie łączne znaku ESM oraz MIASTO LUBLIN 
B. Łącznie - obydwa znaki w jednym wydawnictwie, plakacie, ulotce itd.
Staramy się, aby znak ESM znajdował się w prawym górnym rogu projektu, jednocześnie wydłużamy
pole ochronne od góry (na spad), o wysokość litery L w sygnecie.



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - FACEBOOK



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - FACEBOOK



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - BANNER



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - BANNER



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - CITYLIGHT



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - ROLLUP



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - BANNERY RATUSZ



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - WYSTAWA



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - FLAGI



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - T-SHIRT



PRZYKŁADY IMPLEMENTACJI - T-SHIRT



KANCELARIA PREZYDENTA
REF. MARKETINGU MIASTA
TEL.: 466 19 34
MARKETING@LUBLIN.EU
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