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idea



Wierzymy w potęgę dziecięcej radości.
Dajemy przestrzeń do swobodnego odkrywania. 
Tworzymy rozwijające zabawy dla dzieci i  rodziców.
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logo



wersja podstawowa

Wersja podstawowa, używana zawsze jako pierwszy wybór przy 

wszelkiego rodzaju zastosowaniach*.

*wyjątek stanowią np.  naklejki ,  gdzie priorytetowa wersja

jest inna (szczegóły w punkcie:  Wersja dodatkowa)
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wersja podstawowa

Wersja podstawowa, może występować na białym, szarym lub 

granatowym tle.  Granatowe tło może być zastępowane innymi 

podstawowymi kolorami (szczegóły w punkcie:  Kolory podstawowe).
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b&w b&w negatyw

wersja podstawowa b&w

Logo w wersj i  achromatycznej i  achromatycznej w kontrze.

Wersję achromatyczną należy stosować tylko wtedy,  gdy jedyną 

możl iwością jest zastosowanie skal i  szarości  lub wynika

to z obostrzeń narzuconych przez miejsce,  w którym logo jest 

eksponowane (np.  plansza zawierająca znaki  wielu �rm).
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logotyp kolor/b&w

W przypadku braku możl iwości  wykorzystania logo, np.  ze względu

na i lość miejsca lub inne ograniczenia techniczne,  zalecanym wyborem 

jest logotyp.  Logotyp może występować na białym, szarym lub 

granatowym tle.  Granatowe tło może być zastąpione innymi 

podstawowymi kolorami (szczegóły w punkcie:  Kolory podstawowe).
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logotyp kolor/b&w
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sygnet kolor/b&w
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sygnet kolor/b&w
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Sygnet wykadrowany

Sygnet wykadrowany i przechylony 10°

Sygnet wykadrowany i przechylony -10°

Sygnet umiejscowiony centralnieSygnet może być obrócony maksymalnie o 10°

w każdą ze stron 
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zastosowanie sygnetu

Sygnet może być stosowany jako element gra�czny na danym 

formacie w wielu kon�guracjach.



wersja dodatkowa kolor/b&w

Wersja dodatkowa, służąca np.  do wykorzystania jako naklejka,  

bądź inne niestandardowe materiały promocyjne.
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wersja dodatkowa kolor/b&w

15



obszar bezpieczny

Pole ochronne to przestrzeń służąca utrzymaniu suwerenności logo.

Nie powinno się w nim stosować tekstów, znaków, bądź innych gra�k.
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obszar bezpieczny
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skalowanie i  minimalny wymiar znaku

Minimalny rozmiar reprodukcji dla znaku podstawowego przy druku wynosi 30mm 

(szerokość) oraz 20mm (szerokość) dla logotypu, sygnetu i wersji dodatkowej.

Przy zastosowaniach cyfrowych jest to 70px (szerokość) dla znaku podstawowego

i 50px (szerokość) dla logotypu, sygnetu i wersji dodatkowej. Dla ekranów retina

te wartości są dwukrotnie wyższe.

30mm 20mm 20mm

druk - minimalne wymiary

70px 50px 50px

digital  -  minimalne wymiary
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niedozwolone zastosowania

academy

Brak białego obrysu w logo Logo/logotyp nie może być przekrzywiany Logo/logotyp nie może być w żaden

sposób rozciągany

Za mały rozmiar logo Zły dobór kolorów dla danego subbranduNieprawidłowy zapis na kaczce
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kolorystyka



barwy podstawowe

CMYK:  4/92/37/0

RGB:  229/58/109

HEX: e53a6d

Kolory dopełniające (cienie na sygnecie)

CMYK:  0/66/10/0

RGB:  242/123/162

HEX: f27ba2

CMYK:  63/7/16/0

RGB:  83/184/206

HEX: 53b8ce

CMYK:  63/0/98/0

RGB:  103/189/71

HEX: 67bd47

CMYK:  72/57/0/0

RGB:  87/113/182

HEX: 5771b6

CMYK:  96/74/41/30

RGB:  23/63/92

HEX: 173f5c

CMYK:  0/0/0/0

RGB: 255/255/255

HEX: ���

CMYK:  2/90/100/0

RGB:  234/64/37

HEX: ea4025

CMYK:  2/17/99/0

RGB:  252/206/13

HEX: fcce0d

CMYK:  0/83/95/0

RGB:  239/83/41

HEX: ef5329

CMYK:  0/32/100/0

RGB:  251/181/22

HEX: �b516
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tła

Zestaw teł  dla logo/logotypu i  sygnetu,  opierających się

na kolorach podstawowych.
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Niniejsza księga znaku stanowi bazę
wszelkich zastosowań logo i  rozwiązań 
gra�cznych zgodnych z identy�kacją 
wizualną marki Duckie Deck.

gratulacje!
dobrnąłeś do końca
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