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DOBRY RYNEK

Księga znaku
Standardy graficzne opisane w niniejszej księdze przedstawiają wytyczne
do poprawnego wykorzystania logo DOBRY RYNEK.
30.07.2015
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LOGO
WERSJA PODSTAWOWA

Logo DOBRY RYNEK
to połączenie symbolu
koła namalowanego
ręcznie pędzlem
ze znakiem słownym.
Część liternicza to
typograficzny zapis
nazwy − DOBRY
RYNEK − w układzie
poziomym. Logo
posiada jeden wariant
kompozycyjny. Układ
i wzajemne proporcje
w/w elementów są
stałe i nie mogą być
zmieniane.
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LOGO
WERSJA ROZSZERZONA

Logo DOBRY RYNEK
ma wersję poszerzoną
o dopisek „.pl”
komunikujący
o adresie strony
internetowej oraz
o hasło „Kupuj lepiej!”.
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LOGO
POLE OCHRONNE

Zachowanie
przestrzeni pola
ochronnego wokół
znaku jest
niezbędne dla
zachowania jego
czytelności.
W obrębie
tego pola nie
można umieszczać
żadnych elementów
graficznych
i tekstowych, które
mogłyby zakłócić
tożsamość znaku.
Do wyznaczenia pola
ochronnego należy
użyć dwukrotności
wysokości liter.
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LOGO
GAMA KOLORÓW

Kolory podstawowe

RGB 223 219 0
CMYK 20 0 100 0
+
RGB 65 166 42
CMYK 75 0 100 0

RGB 65 166 42
CMYK 75 0 100 0

RGB 223 219 0
CMYK 20 0 100 0

RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0

Kolory uzupełniejące

RGB 255 214 22
CMYK 0 15 90 0
+
RGB 230 68 31
CMYK 0 80 95 0

RGB 186 223 217
CMYK 32 0 17 0
+
RGB 0 144 212
CMYK 100 15 0 0

RGB 177 142 188
CMYK 35 50 0 0
+
RGB 112 54 123
CMYK 58 85 0 20

RGB 156 158 159
CMYK 0 0 0 50

RGB 0 0 0
CMYK 0 0 0 100
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LOGO
W DRUKU JEDNOKOLOROWYM

Zaleca się używanie
pełnej wersji
kolorystycznej logo.
Natomiast w druku
jednokolorowym
dopuszczalne jest
drukowanie
logo w wersji
czarno-białej.

Wersja monochromatyczna

Wersja achromatyczna

Wersja w kontrze na ciemnym tle
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LOGO
WERSJE DODATKOWE

Logo DOBRY RYNEK
ma dodatkowe trzy
wersje kolorystyczne,
wszystkie w wersji
podstawowej
i poszerzonej.
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TYPOGRAFIA

Rodzina krojów
wykorzystywanych
w materiałach DOBRY
RYNEK obejmuje krój Pluto
oraz kroje systemowe Tahoma i Arial.
Do druku akcydensów
i materiałów promocyjnych
zalecany jest krój pisma Pluto
w dwóch odmianach: Regular
oraz Bold.
Na potrzeby materiałów
publikowanych w sieci
oraz prezentacji programu
Power Point zalecane jest
stosowanie kroju Tahoma do
tytułów i wyróżnień oraz kroju
Arial do tekstu.

Pluto

AaBb
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz
1234567890

Tahoma

AaBb

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz
1234567890
Arial

AaBb

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz
1234567890
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STRONA WWW
GÓRNEMENU

GÓRNEMENU

GÓRNEMENU

GÓRNEMENU

WEJDŹ JAKO

DOSTAWCA

GÓRNEMENU

WEJDŹ JAKO

KLIENT

DOBRY RYNEK

GÓRNEMENU

GÓRNEMENU

GÓRNEMENU

GÓRNEMENU

GÓRNEMENU

to miejsce,
gdzie kupisz produkty i usługi od dostawców,
którzy pozostawiają dobry ślad dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
JAK TO DZIAŁA

HISTORIE WSPÓŁPRACY
WEJDŹ JAKO

DOSTAWCA

NASI DOSTAWCY

WEJDŹ JAKO

KLIENT

DOBRY RYNEK

to miejsce,
gdzie kupisz produkty i usługi od dostawców,
którzy pozostawiają dobry ślad dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
JAK TO DZIAŁA

HISTORIE WSPÓŁPRACY

NASI DOSTAWCY

REKOMENDACJE NASZYCH KLIENTÓW

„Petru mówi, po co

„Apokalipsa według

„Autonomia państwa

mu polityka: Rostow-

ludzi Putina. „Pierw-

i Kościoła. Prezydent

ski nas okradł, Kopacz

szym celem naszych

wyjaśnia arcybiskupo-

skręciła w lewo,

pocisków będzie

wi, dlaczego podpisał

wkurzyłem się. Mówi,

amerykańska baza w

in vitro - Demokra-

że błędem było to, iż

Rumunii” Cel rosyj-

tyczny porządek praw-

w Polsce nie przepro-

skiego ataku odweto-

ny wymaga od nas

wadzono lustracji tak

wego zapowiedział na

wszystkich gotowości

jak w Czechach”

konferencji prasowej.”

do kompromisu”

anna kowalska

andrzej mądry

katarzyna nowak

DOLNEMENU
DOLNEMENU

REKOMENDACJE NASZYCH KLIENTÓW

DOLNEMENU

„Petru mówi, po co

„Apokalipsa według

„Autonomia państwa

mu polityka: Rostow-

ludzi Putina. „Pierw-

i Kościoła. Prezydent

ski nas okradł, Kopacz

szym celem naszych

wyjaśnia arcybiskupo-
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PREZENTACJA

Sygnalizacja „zobaczy” rowerzystę.
W asfalcie montują detektory

DOBRYRYNEK.PL

Dunt, nienihil mint quaese velisquam distis
et apis alique libus aci ipsa poratiatur autam
verrovi tiorero vitatemolum, eium faceaqu
iscienessiti digniae sequiae ctecum ea
quideritae coreperum et, simagnient.
Reresserum andempore aut iniam nim fugia
velitio. Sedisit aturisqui utem. Erspe nonecae perunti asimet mi, ut repreiumetus reris
mo coria nempernam volum aria vendias
que conserferum, sapider ionest, quiduntibus, sandae ni nobit, nimus que omnim vent
accatem quunt.
Sam aperore ptaturibus aut ea nonecto rehenitaero ipsaesequam harum aut fuga. Ut
eosanducia quatur ra dolesec tionsecus.
Emodi consequis dolupta ernatur, optaspis
utempor roreius eicipsae everovidene vel
excere re et postibus dem sa pliquo officius
acepero mos earum abor min nimin nobit
lab iducia il molupta sit, quatusa doluptur
aliant volut est, ut optibus derorum in Vi

182%

enessiti digniae sequiae ctecum
ea quideritae coreperum et, sim
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DOBRYRYNEK.PL
Kupuj lepiej!

DOBRYRYNEK.PL

Sygnalizacja „zobaczy” rowerzystę.
W asfalcie montują detektory
20.07.2015

Obwodnica Warszawy przez Wesołą.
Wojewoda miażdży drogowców
3

Sygnalizacja „zobaczy” rowerzystę.
W asfalcie montują detektory
Dunt, nienihil mint quaese velisquam distis
et apis alique libus aci ipsa poratiatur autam
verrovi tiorero vitatemolum, eium faceaqu
iscienessiti digniae sequiae ctecum ea
quideritae coreperum et, simagnient.
Reresserum andempore aut iniam nim fugia
velitio. Sedisit aturisqui utem. Erspe nonecae perunti asimet mi, ut repreiumetus reris
mo coria nempernam volum aria vendias
que conserferum, sapider ionest, quiduntibus, sandae ni nobit, nimus que omnim vent
accatem quunt.
Sam aperore ptaturibus aut ea nonecto rehenitaero ipsaesequam harum aut fuga. Ut
eosanducia quatur ra dolesec tionsecus.
Emodi consequis dolupta ernatur, optaspis
utempor roreius eicipsae everovidene vel
excere re et postibus dem sa pliquo officius
acepero mos earum abor min nimin nobit
lab iducia il molupta sit, quatusa doluptur
aliant volut est, ut optibus derorum in Vid

DOBRYRYNEK.PL

35%

eperum etsimag

u ciento berum quibus vid ullacepudam
abore nem que nonsectur solorepel imus
dolo te alitas et parum fugia con consenimodi temquia consed eiundissi od molorpo
rrovidestis et, id et quis dolute res rem dolut
qui cullibu santur, essusapic tecupta dignimus isquatus es evel molupti aboresciae
reperum etur?
Mintio berum ex et fuga. Itati ut aspis simi,
exerrum iur moluptata volore pro verfere
mporem reperaes doluptium evelique inum
eos nus, si sum quibustiis dus veniae voluptis eicae eium corro berovit pa velles verciae
pel escien

60%

eperum et, simag

5%

eperum et, simag
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