Księga znaku brandu KEEZA to zbiór elemetów,
przedstawionych reguł, kóre mają na celu utrzymanie
spójności wizerunku firmy. W skład księgi znaku
wchodzą przedstawione wcześniej wersje logotypu:
wersja podstawowa, rozszerzona i sygnet (odwrócona literka „e”). Zamieszczone są tu również zależności zawarte w odległościach elementów logotypu,
pola ochronne każdej z wersji, a co najważniejsze
proponowane sposoby użycia znaku i zakazane
działania.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zasady zawarte, w księdze znaku były stosowane i przestrzegane
dla dobra wizerunku firmy i jego czytelności. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w formę
graficzną i kolorystykę znaku firmowego (logotypu)
jak również niedozwolona jest ingerencja w pozostałe elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej. Wzór
logo powinien być przechowywany w postaci zapisu
cyfrowego i tylko z tego źródła winien być używany
w innych aplikacjach.
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wersje znaku KEEZA

Wersja podstawowa znaku jest
używana na wszelkich produktach
reperezentujących markę KEEZA
np.: stroje sportowe, sprzęt sportowy.

Wersja rozszerzona znaku jest
użwana na wszelkich materiałach
promocyjnych w celach marketingowych np. grafiki w social media
(facebook, twitter), a także koszulki
treningowe dla drużyn piłkarskich,
reklamy sponsora na koszulkach
czy banery.

Wersja rozszerzona w tej postaci
używana jest wyłącznie w formie
elektronicznej.

Wersja rozszerzona znaku
SPORTSWEAR stosowana jest
wyłącznie dla niemieckiego
dystrybutora Bellushi24.
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Sygnet marki KEEZA używany jest
jako element dodatkowy stosowany na odzieży sportowej, sprzęcie
sportowym. W momencie uzyskania rozpoznawalności sygnetu
będzie możliwe stosowanie go
niezależnie.

wersja podstawowa znaku - A
odległości zawarte w znaku
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Wersja podstawowa znaku jest
używana na wszelkich produktach
reperezentujących markę KEEZA
np.: stroje sportowe, sprzęt sportowy itd.
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wersja rozszerzona znaku - B
odległości zawarte w znaku
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Wersja rozszerzona znaku jest
użwana na wszelkich materiałach
promocyjnych w celach marketingowych np. grafiki w social media
(facebook, twitter), a także koszulki
treningowe dla drużyn piłkarskich,
czy banery.
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wersja podstawowa znaku - A
pole ochronne znaku podstawowego
A

Pole ochronne jest minimalną
odległością służącą do ochrony
znaku w kontekście sąsiednich
obiektów graficznych. Stoi na straży
czytelności znaku.
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wersja rozszerzona znaku - B
pole ochronne wersji rozszerzonej
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wersja podstawowa znaku - A
wersja negatywowa wraz z polem ochronnym
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Wersja negatywowa może być stosowana tylko i wyłącznie na ciemnych tłach.
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wersja rozszerzona znaku - B
wersja negatywowa z polem ochronnym

sygnet
Sygnet traktowany jest jako element
dodatkowy, uzupełniający Identyfikację Wizualną marki KEEZA. Należy stosować::
_ wersję A na tłach niejednolitych,
_wersję B na tłach jednolitych.
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Sygnet jest przedstawiony w wersji
A -negatywowej, a także normalnej,
obie ukazują pole ochronne sygnetu.

przykłady:
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Wszędzie tam gdzie jest to
możliwe, należy stosować sygnet
w czerni i bieli. Wyjątkiem są sytuacje, w których wariant czarno-biały
będzie szkodził wzorowi, na którym
ma zostać umieszczony. Przykład:
klient zamówił żółto-niebieską koszulkę, i bardzo nie podoba mu się
czarno biały prostokąt (sygnet), na
rękawie. Wówczas proponujemy
klientowi wariant z żółto-niebieskim
sygnetem (E) lub wersji na wzorze (F).
Pole ochornne musi być koniecznie
uwzględnione przy użyciu sygnetu
bezpośrednio na skomplikowanym
wzorze (C i D). Powinno być oddzielone w widoczny sposób od otaczającego wzoru.

dozwolone użycie znaku

Podstawowa wersja znaku używana
jest na tłach niekoniecznie jednolitych.

Jednokolorystyczny wymiar znaku
stosujemy na sitodruku.

Dozwolone jest stosowanie sygnetu w odmiennych kolorach niż
czerń i biel przy utrzymaniu pełnej
czytelności znaku.

Istnieje możliwośc użycia wersji
negatywowej na skomplikowanych
tłach.

KEEZA ACTIVEWEAR powinna być
stosowana ja jednolitych tłach
(także na zdjęciach).

Dozwolone jest stosowanie sygnetu na skomplikowanych tłach
przy utrzymaniu jego czytelności.

Dozwolone jest stosowanie sygnetu
w jego powieleniu przy utrzymaniu
pól pchronnych sygnetu.

niedozwolone użycie znaku

Niedozwolone jest nieproporcjonalne skalowanie znaku.

Niedozwolona jest zmiana kolorów
w samym znaku.

Niedozowlone jest używanie jasnej
wersji znaku na jasnych tłach na jasnym tle stosujemy ciemny
znak, a jasny znak stosujemy na
ciemnym tle (stosowane na sitodruku).

Niedozowlona jest zmiana koloru
wewnętrza znaku ( wyjątek - sitodruk).

activewear
Niedozwolona jest zmiana odległości między znakiem podstawowym,
a elementem ACTIVEWEAR.

Niedozwolona jest zmiana kroju
pisma we wszystkich elemetach
znaku (także ACTIVEWEAR).

Niedozwolone jest stosowanie
deseni na jakichkolwiek elementach znaku.

Niedozwolone jest pozycjonowanie
znaku na fotografiach w nieczytelny
sposób.

Niedozwolona jest dodawanie R do
sygnetu, a także dodawanie ramki
lub konturów do sygnetu.

Niedozwolona jest stosowanie
przeźroczystości na elementach
znaku, a także sygnetu.
Niedozwolone jest nakładanie
sygnetów na siebie w jakikolwiek sposób.

Niedozwolone jest stosowanie
konturów dla sygnetu, bądź innych
elementów znaku.

Niedozwolone jest nie przestrzeganie
pól ochronnych poszczególnych wersji znaków.

najmniejsze wersje znaku

10 mm

2 mm

druk na papierze

