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Budowa logo

Tagline

Wersja podstawowa

Wersja alternatywna

Pole ochronne, minimalna wielkość

Konstrukcja logo

Podstawowe i dodatkowe warianty kolorystyczne

Kolorystyka znaku
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Spis treści
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Budowa logo TaglinePodstawowa wersja logo IREPSO składa się z oryginalnej typografii i 
nie posiada osobnego sygnetu. 

Elementami które wyróżniają logo jest:
• paragraf który zastępuje literę “s”
• flaga polski wpisana w literę “O”
• tagline który znajduje się po prawej stronie logo. 

W identyfikacji wizualnej IREPSO logo powinno występować w 
formie podstawowej. Wzajemne relacje między elementami logo są 
ściśle określone.

Tagline (slogan) jest nieodłączną częścią logo i powinien być 
stosowany razem. Zastosowanie logo bez tagline jest możliwe 
jedynie w wyjątkowych przypadkach.
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Wersja podstawowa

Tagline

Logo

Wersja alternatywna Logo IREPSO może występować  bez tagline. Wersje te powinny być 
stosowane wszędzie tam, gdzie podstawowa wersja traci swoją 
czytelność lub zastosowanie jej jest niewskazane bądź niemożliwe. 
Jako alternatywy nie należy używać logo IREPSO bez elementów go 
wyróżniających.

Wersja bez tagline (sloganu)
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Pole ochronne Minimalna wielkość
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25 mm

Pole ochronne to umowna, minimalna przestrzeń wokół logo, która 
nigdy nie może być zapełniona. Ta zasada pozwala na utrzymanie 
najwyższej czytelności znaku. W logo IREPSO wyznacznikiem pola 
X jest wpisana flaga polski.

Minimalna wielkość znaku jest najmniejszym 
dopuszczalnym rozmiarem. Dzięki temu mamy pewność, 
że znak będzie zawsze czytelny.

Konstrukcja logo Logo IREPSO zaprojektowane zostało z zachowaniem odpowiednich 
proporcji, wyznaczonych na podstawie wymiarów danych elementów. 
Niedozwolone jest jakiekolwiek modyfikowanie przedstawionych 
proporcji.
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Podstawowy wariant
kolorystyczny

Dodatkowe warianty
kolorystyczne

Wersja podstawowa. Wersja negatywowa.Wersja czarno biała

Na większości pól eksploatacji należy stosować znak IREPSO 
w wersji podstawowej w kolorze.

W wyjątkowych przypadkach można zastosować wersję 
bez kolorów.
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Biały

Granatowy Czerwony

CMYK  0 / 0 / 0 / 0 RGB  255 / 255 / 255
HTML  #fff

CMYK  0 / 0 / 0 / 60CMYK  0 / 0 / 0 / 60

CMYK  100 / 90 / 0 / 25
Pantone 280c              

RGB  33 / 42 / 114
HTML  #212a72

CMYK  0 / 100 / 100 / 0
Pantone 485c               

RGB  227 / 6 / 19
HTML  #e30613

Kolorystyka znakuDodatkowe warianty
kolorystyczne

W wyjątkowych przypadkach można zastosować wersję 
w skali szarości.

Wersja w skali szarości. Wersja w skali szarości w kontrze.



dziękujemy!


