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Znak promujący powstał na potrzeby projektu pt. ”Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole 
Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”. Celem projektu jest przywrócenie skrzydłu północnemu 
kształtu sprzed zniszczenia w 1945 r. z zachowaniem obowiązujących przy odbudowie zamku od ponad 50 
lat zasad postępowania konserwatorskiego, stworzenie nowej przestrzeni muzealnej i udostępnienie jej 
turystom.
Znak promujący projetku składa się z dwóch elementów: sygnetu i tytułu projektu. Sygnet to element 
graficzny symbolizujący łuki występujące w architekturze Muzeum Zamkowego w Malborku.

Kompletny znak projektu stworzony został do użytku w materiałach informacyjnych oraz materiałach 
promocyjnych.

Część pierwsza - opis znaku

1. Idea znaku
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Znak projektu występuje w siedmiu wersjach językowych. 

Język niemiecki Język chiński

Język francuski Język angielski

Język rosyjski

Język włoski Język hiszpański

2. Podstawowa forma znaku
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Znak promujący projekt w wersji podstawowej składa się z sygnetu umieszczonego równolegle do tytułu 
projektu.



Znak promujący powinien być stosowany według poniższych proporcji.

a8,9 a

26,36 a

20 a

23,86 a

Pole ochronne to minimalny obszar wokół znaku, na którym wyklucza się umieszczanie innych elementów 
graficznych. Wykorzystuje się je w celu wyeliminowania zniekształceń optycznych. Ma ono zastosowanie 
przy projektowaniu materiałów wydawniczych, banerów, kasetonów itp.
Jako jednostkę miary przyjęto odległość sygnetu od tytułu projektu.

3. Proporcje znaku i pole ochronne
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Przykład zastosowania pola ochronnego

3. Proporcje znaku i pole ochronne



Podstawowym kolorem projektu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP 
w Muzeum Zamkowym w Malborku”  jest bordo o parametrach zawartych poniżej. 
Kolorem tym należy posługiwać się przy aplikacji znaku oraz przygotowywaniu wszelkich materiałów 
informacyjno-promocyjnych.
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4. Kolorystyka
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Typografię firmową stanowi font Corbel. W celu zapewnienia spójności wizerunkowej wszelkie teksty 
przygotowywane na potrzeby informacyjno-promocyjne itp. powinny być składane przy jego użyciu 
w odmianach regular, italic, bold oraz bold italic.

CORBEL
Regular Italic Bold Bold italic

5. Typografia



Wersja pozytywowa znaku

Wersja pozytywowa znaku
czarno-białego

Wersja negatywowa znaku

Wersja negatywowa znaku
czarno-białego

6. Pozytywowe i negatywowe warianty znaku
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Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec jakimkolwiek zmianom i deformacjom znaku, które wynikają 
często z nieuwagi, pośpiechu, niestaranności itp. W tym celu zawsze należy posługiwać się oryginalnym 
elektronicznym wzorcem załączonym m.in. do niniejszego opracowania.
Poniżej przedstawiono kilkanaście przykładowych, niedozwolonych wariantów zmian i deformacji znaku 
firmowego.

ZABRANIA SIĘ:

7. Niedozwolone zmiany w obrębie znaku

Nie przestrzeganie pola ochronnego znaku Stosowanie perspektywy Stosowanie obrysu

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 ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Typi non habent 
claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum 

Zmiana kolorystyki Zmiana czcionki w  nazwie projektu



Część druga - wykonane materiały
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Projekt „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym 
w Malborku” oprócz stworzenia znaku promującego  wymagał opracowania szeregu materiałów 
informacyjno-promocyjnych. Materiały te zostały opracowane na podstawie identyfikacji wizualnej i zostały 
przedstawione poniżej.



Materiały informacyjne - folder 
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Materiały informacyjne - broszura
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Materiały informacyjne - broszura
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Materiały informacyjne - broszura
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Materiały informacyjne - plakaty
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Materiały promocyjne - kołonotatnik
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Materiały promocyjne - terminarz
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Materiały promocyjne - teczka
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Materiały promocyjne - Długopis i Usb
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Materiały promocyjne - smycz
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Materiały promocyjne - parasol
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Materiały promocyjne - torba bawełniana
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