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Przykładowe grafiki



Podstawowa wersja logo1

Wersja podstawowa Negatyw
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Logo Grupy iCEA jest to znak graficzny, składający się z dwóch elementów: znaku i logotypu. Logotyp, 
w formie napisu “iCEA”, występuje na lewej, górnej części znaku. Litery składające się na napis “iCEA” 
są wycięte, przez co zostawiają transparentną przestrzeń.  
Logo ma kształt romboidalny z wyraźnym zaokrągleniem boków oraz rogów. Wnętrze logo jest również 
pustą, romboidalną przestrzenią.



Logotyp z podpisem2

Wersja z podpisem Negatyw
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Logotyp występuje również w wersji z podpisem “Grupa iCEA”. Słowo “Grupa” piszemy z wielkiej litery, 
a słowo “iCEA” piszemy tak: pierwsza litera, “i” jest mała, pozostałe litery, “CEA”, są wielkie. 
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Konstrukcja i pole ochronne znaku3

Ax2

Ax2

Konstrukcja znaku Pole ochronne
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Żeby określić konstrukcję znaku, przyjęliśmy jednostkę p, która stanowi 1/40 wysokości znaku. Pusta 
przestrzeń w środku znaku wynosi 18p. Długość odcinka łączącego pod kątem prostym brzeg całej 
figury z brzegiem przestrzeni pustej w środku, wynosi 9,3p. Łuk brzegu zewnętrznego można określić za 
pomocą okręgu o średnicy 14p, a łuk pustej przestrzeni w środku za pomocą okręgu o wysokości 6p.

Pole ochronne jest to przestrzeń wokół znaku, w której nie mogą się znaleźć żadne inne elementy 
graficzne i tekstowe. Zostało ono wyznaczone za pomocą jednostki, jaką jest dwukrotność wysokości 
litery A, zawartej w logotypie iCEA. 



Wersja achromatyczna logo4
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W przypadku wersji w skali szarości dostępne są trzy opcje kolorystyczne logo widoczne poniżej. 



Minimalne rozmiary znaku w internecie

Minimalne rozmiary znaku do druku

50px 90px

15mm 20mm

Minimalne rozmiary znaku6

iCEA - Brand book - wersja 2 06/2020

Minimalna wysokość logo używanego w Internecie to 50px bez podpisu, natomiast z podpisem 90px. 

Minimalna wysokość drukowanego logo to 15mm bez podpisu, natomiast z podpisem 20mm. 



kolorystyczne

Niedozwolone jest 
dodawanie obrysu

Niedozwolone jest

Niedopuszczalne mutacje7
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Poniżej zamieszczamy przykłady niedozwolonych modyfikacji znaku.



Nasze kolory8

CMYK
RGB
HEX

Kolor 
podstawowy

92/85/39/41
42/43/76
#2A2B4C

CMYK
RGB
HEX

Kolory 
dodatkowe

*

68/0/71/0
81/179/110
#51B36E

CMYK
RGB
HEX

78/23/0/0
57/151/211
#3997D3

Gradient:

#3997d3#292c57 +
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Logo występuje w jednym podstawowym kolorze: RGB 42/43/76 (HEX #2A2B4C). Wersja do druku to 
CMYK 92/85/39/41. Istnieją dodatkowe kolory, które można stosować w identyfikacji.



Nasz krój pisma9
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Ab
Ciebie

Font - Lato

Akapit
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W logotypie napis “iCEA” został stworzony z fontu indywidualnego, natomiast do podpisu został użyty 
krój Lato medium. 

W akapitach stosujemy font Lato, a w nagłówkach Lato oraz Roboto.
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Przykładowe grafiki

Social media:

Tło grafik to gradient (#292c57 + #3997d3) z dodanym półprzezroczystym elementem „chmury” 
(#56b0d9, krycie: 60%)
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Przykładowe grafiki

Blog firmowy:

Grtafiki tworzone na bloga posiadają szre tło #f0f0f0



Wizytówka12
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Koperta14
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Paweł Borowik
Prezes Zarządu

www.grupa-icea.pl+48 661 666 555 biuro@icea.pl

iCEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polska 114 60-401 Poznań, wpisana pod numerem KRS:000394000 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, NIP:779-239-85-35, REGON:301902014, wysokość kapitału 
zakładowego: 75 000 00 złotych.
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Smycz17
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Czapka z daszkiem20
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Grupa iCEA S.A.

Grupa iCEA S.A.

woj. wielkopolskie

e-mail: biuro@icea.pl
web: www.grupa-icea.pl

ul. Polska 114
60-401 Poznań


