system identyfikacji wizualnej
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007 – 2013

WSTĘP
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
(RPO WP) jest praktycznym podręcznikiem budowania spójnego
i wyrazistego wizerunku tego programu.
Jej celem jest opracowanie i stosowanie ujednoliconej szaty
graficznej wszelkich materiałów promocyjnych, identyfikacyjnych,
reklamowych i informacyjnych RPO WP.
Jednym z celów wprowadzenia spójnego, jednolitego systemu
wizualizacji jest podniesienie poziomu rozpoznawalności
i identyfikacji RPO WP , budowanie jego tożsamości
i dążenie do wykreowania silnej marki, a przez to pośrednio
podniesienie poziomu i jakości wiedzy ogółu społeczeństwa
dotyczącej tego programu.
Księga zawiera kilkadziesiąt kart, na których tematycznie
pogrupowano najważniejsze zagadnienia dotyczące systemu
identyfikacji wizualnej. Znaleźć tu można zarówno informacje
na temat podstawowych wzorców tożsamości (symbolu, nazwy,
typografii, kolorystyki) jak i zasad, zgodnie z którymi należy tych
wzorców używać.
Ścisłe przestrzeganie zawartych w Księdze norm zapewni
prawidłowe postrzeganie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz ułatwi jego
identyfikację.
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ZNAK MARKI
PR NSS

znak graficzny
Znak graficzny jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu.
Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej
z gwiazd, jak również niebieski kolor tła. Nawiązuje również do symboliki flagi
Polski – kolory pozostałych dwóch gwiazd.
W sposób symboliczny komunikuje o przepływie funduszy europejskich.
Kierunek zachód – wschód został uzyskany poprzez nadanie dynamiki
gwiazdom.
Cała forma znaku graficznego tworzy złudzenie przestrzeni
dzięki następującym zabiegom graficznym:
– nadanie efektu trójwymiarowości poszczególnym gwiazdom
– wprowadzenie cienia rzuconego
– nadanie perspektywy prostokątnemu tłu
– „schowanie” fragmentu czerwonej gwiazdy w obrębie prawego boku
trapezu oraz wprowadzenie na jej powierzchni cienia rzucanego przez trapez.
Niebieskie tło symbolizuje okno z widokiem na niebo, tworzy kadr przestrzeni,
świata, w który lecą, wchodzą połączone gwiazdy.
Połączenie gwiazd oraz ich symbolika poprzez kolor mówią nam
o wspólnocie UE, jej trwałości i sile.
Charakter graficzny gwiazd nasuwa skojarzenia z postaciami ludzi,
wprowadzając tym samym w symbolikę aspekt ludzki. Mówi o zjawisku
synergii, czyli kooperacji (współpracy) różnych czynników, której efekt
jest większy niż suma ich oddzielnego działania.
Znak graficzny koresponduje z ideą przewodnią marki – „Napęd twórczych
przemian”. W swoim przekazie niesie podstawowe atrybuty przedsięwzięcia
– dynamikę, twórczość oraz nakierowanie na przyszłość.

Znak graficzny

1.01

ZNAK MARKI
PR NSS

znak graficzny na siatce modułowej
Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości w budowie
znaku graficznego. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku
na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy
elektronicznej jest niemożliwe. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat
o boku równym 1/8 wysokości znaku graficznego.

znak graficzny na siatce modułowej

1.02

ZNAK MARKI
PR NSS
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie
celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

kolorystyka podstawowa
Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość
i sposób postrzegania marki. Kolory znaku oraz elementów systemu
identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określonych
w CMYK, niezależnie od techniki reprodukcji. Poniżej przedstawiono
parametry poszczególnych elementów sygnetu. Wykorzystano w nich
efekt gradientu typu liniowego.

znak graficzny – CMYK

budowa gradientu znaku graficznego – CMYK

1.03

ZNAK MARKI
PR NSS
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie
celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

kolorystyka uzupełniająca
Na stronie przedstawiono parametry kolorystyczne znaku marki w zależności
od wybranej techniki reprodukcji.
W przypadku druku w systemie PANTONE wykorzystujemy 3 kolory PANTONE
– niebieski, czerwony i żółty oraz zakładamy raster z overprintem z kolorów
CMYK – black i magenta.
Zaleca się druk bezpośrednio na folii.

* – Odpowiednio ciemniejszy kolor
w przypadku podkreślenia
trójwymiarowości gwiazd
oraz rzucanego przez nie cienia.

znak graficzny - PANTONE

znak graficzny - uproszczony (folie, pleksi)

NIEBIESKI
CZERWONY
ŻÓŁTY
BIAŁY
CZARNY

tabela kolorów dla technik drukarskich oraz innych technik reprodukcji

1.04

ZNAK MARKI
PR NSS

forma podstawowa i uzupełniająca
Forma podstawowa znaku marki jest zbudowana z zestawienia znaku
graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.
Możliwe jest stosowanie znaku graficznego bez logotypu.

znak graficzny

logotyp
Forma podstawowa

znak graficzny

logotyp
Forma uzupełniająca - używana w programie RPO WP

1.05

ZNAK MARKI
PR NSS
Moduł konstrukcyjny
– kwadrat o boku równym
1/8 wysokości znaku graficznego.

budowa i proporcje
Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji znaku bazujący
na zależnościach wielkościowych wynikających z wysokości znaku
graficznego.

1.06

ZNAK MARKI
PR NSS
Moduł konstrukcyjny
– kwadrat o boku równym
1/4 wysokości znaku graficznego.

1.07

pole podstawowe i pole ochronne
Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół znaku,
w którym znak może być użyty.
Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się
żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.

pole znaku

pole podstawowe

zasada konstrukcji pola podstawowego znaku marki

pole ochronne
zasada konstrukcji pola ochronnego znaku marki

pole znaku

ZNAK MARKI
PR NSS
UWAGA!
Prostokąty opisujące znaki
nie stanowią ich integralnej
części – symulują
jedynie tło.

warianty achromatyczne i monochromatyczne
Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach
komunikacji instytucji, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej
jest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenie,
grawerunek itp.). Na stronie przedstawiono warianty znaku w odcieniach
szarości oraz warianty achromatyczne i monochromatyczne.

wariant w odcieniach szarości

wariant achromatyczny – czarny
(pozytyw / negatyw)

wariant monochromatyczny – szary
(pozytyw / negatyw)

1.08

ZNAK MARKI
PR NSS
UWAGA!
Prostokąty opisujące znaki
nie stanowią ich integralnej
części – symulują
jedynie tło.

stosowanie tła
Strona ilustruje dopuszczalne wersje kolorystyczne teł jednorodnych,
na jakich można stosować znak. Podstawowym tłem jest tło w kolorze białym.
Dopuszcza się stosowanie znaku na tle kolorowym*, czarnym oraz srebrnym.

* – Należy stosować kolor
Programu określony
w wytycznych.

tło białe

tło kolorowe*

tło czarne

tło srebrne

1.09

ZNAK MARKI
PR NSS
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją
kolorów z drukarki laserowej i służy
jedynie celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

wariant monochromatyczny na tle programu
Dopuszcza się stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych
– monochromatycznych, ale tylko w obrębie wiodących kolorów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 2013 określonych poniżej

Wiodące kolory
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 2013

C:M:Y:K

0 : 30 : 100 : 0

0 : 15 : 100 : 0

0 : 10 : 30 : 0

0:0:0:0

1.10

ZNAK MARKI
PR NSS

typografia

1.11

Liternictwo logotypu bazuje na fontach z rodziny The Mix CE.
Podstawowymi fontami w komunikacji marki jest rodzina Myriad Pro
w odmianach.
Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego czytelność. Hasło powinno
być pisane zdecydowanie większym krojem niż pozostałe bloki tekstowe.

The Mix Semi Bold CE Plain – logotyp

Myriad Pro Regular Bold – hasło, tekst

AABCCDEEFGHIJKLŁMNNOÓPQRSSTUVWXYZZZ
aabccdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz
0123456789
Myriad Pro Regular – tytuł, tekst

AABCCDEEFGHIJKLŁMNNOÓPQRSSTUVWXYZZZ
aabccdeefghijklłmnnoópqrsstuvwxyzzz
0123456789

2.00
2. HERB WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
2.01
2.02
2.03
2.04

znak graficzny i typografia
forma podstawowa i uzupełniająca
budowa i proporcje formy podstawowej
kolorystyka, pole podstawowe i ochronne

HERB WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
znak graficzny i typografia
Znakiem graficznym herbu Województwa Podkarpackiego
są umieszczone na tarczy
w polu prawym - czerwonym gryf ukoronowany srebrny,
w polu lewym - błękitnym lew ukoronowany zloty,
ponad nimi krzyż kawalerski srebrny.

Znak graficzny

Liternictwo logotypu bazuje na czcionce Casablanca
Casablanca Regular – Nazwa Województwa

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMN
ŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqr
sśtuvwxyzźż1234567890

2.01

HERB WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
forma podstawowa i uzupełniająca
Forma podstawowa i uzupełniająca herbu jest zbudowana
z zestawienia znaku graficznego z nazwą województwa
w ściśle określonych proporcjach.
Forma podstawowa używana jest w przypadku poziomego
zestawienia logotypów programu, forma uzupełniająca
w przypadku pionowego zestawienia tych logotypów.

forma podstawowa herbu

forma uzupełniająca herbu

2.02

HERB WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
budowa i proporcje
Moduł konstrukcyjny
– kwadrat o boku równym
1/8 wysokości znaku graficznego.

2.03

Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji formy podstawowej
herbu bazujący na zależnościach wielkościowych wynikających
z wysokości znaku graficznego.

3,4x

8x

1,3x
1,4x

HERB WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
kolorystyka, pole podstawowe i ochronne
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie
celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

2.04

Kolory znaku herbu oraz elementów systemu identyfikacji powinny być
jak najbardziej zbliżone do kolorów określonych w CMYK, niezależnie
od techniki reprodukcji.
Poniżej przedstawiono parametry poszczególnych elementów.
W przypadku innych metod reprodukcji zostały podane kolory PANTONE.

Kolor

C:M:Y:K

PANTONE

0:0:0:0

Trans. White

0:9:94:0

108 C

0:94:100:0

Red 032 C

100:0:0:0

2925 C

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół herbu,
w którym herb może być użyty.
Pole ochronne definiuje obszar wokół herbu, w którym nie może pojawić się
żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.

zasada konstrukcji
pola podstawowego herbu

pole znaku

pole podstawowe

zasada konstrukcji
pola ochronnego herbu

pole znaku

pole ochronne

3.00
3. LOGO UNII EUROPEJSKIEJ
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

znak graficzny i typografia
forma podstawowa i uzupełniająca
budowa i proporcje
kolorystyka, stosowanie na tle
pole podstawowe i ochronne

LOGO
UNII EUROPEJSKIEJ

znak graficzny i typografia
Znakiem graficznym loga UE jest 12 żółtych gwiazd na tle niebieskiej
prostokątnej flagi.

Znak graficzny

Liternictwo logotypu bazuje na czcionce Arial CE Regular
Arial CE Regular – Unia Europejska EFRR

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMN
ŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqr
sśtuvwxyzźż1234567890

3.01

LOGO
UNII EUROPEJSKIEJ

forma podstawowa i uzupełniająca
Forma podstawowa i uzupełniająca logotypu UE jest zbudowana
z zestawienia znaku graficznego z nazwą województwa
w ściśle określonych proporcjach.
Forma podstawowa używana jest w przypadku poziomego
zestawienia logotypów programu, forma uzupełniająca
w przypadku pionowego zestawienia tych logotypów.

forma podstawowa logotypu

forma uzupełniająca logotypu

3.02

LOGO
UNII EUROPEJSKIEJ

3.03

budowa i proporcje
Budowa logotypu:
Symbol UE składa się z 12 gwiazd. Logo UE ma kształt niebieskiej
prostokątnej flagi, której długość stanowi 1 i 1/2 szerokości.
Gwiazdy są umieszczone w równych odległościach od siebie w taki
sposób, że formują niewidzialny okrąg, którego środek tworzy się poprzez
przecięcie się przekątnych prostokąta.

Promień okręgu stanowi 1/3 wysokości prostokątnej flagi. Każda gwiazda
ma 5 punktów, które umieszczone są na obwodzie„niewidocznego”okręgu.
Jego promień wynosi 1/18 wysokości prostokątnej flagi. Gwiazdy są
usytuowane pionowo tzn. jedno ramię (wierzchołek) gwiazdy jest pionowe,
a dwa przylegające do niego ramiona powinny być usytuowane w linii
prostej oraz pod kątem prostym do„masztu” flagi. Gwiazdy powinny
być rozmieszczone na okręgu w pozycjach„pełnych” godzin zegarowych.

1/18
1/3

1,0

1,5
Moduł konstrukcyjny
– kwadrat o boku równym
1/8 wysokości znaku graficznego.

Proporcje logotypu:
Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji formy podstawowej
herbu bazujący na zależnościach wielkościowych wynikających
z wysokości znaku graficznego.

1,9x
12x
czcionka Arial (Bold)

0,95x
8x

czcionka Arial

LOGO
UNII EUROPEJSKIEJ
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie
celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

kolorystyka, stosowanie na tle

3.04

Logo Unii Europejskiej ma następujące kolory: Niebieski Pantone reflex –
powierzchnia prostokąta, Żółty Pantone – powierzchnia gwiazd.
Żółty Pantone jest uzyskiwany poprzez użycie 100%„process yellow”.
Natomiast poprzez wymieszanie 100%-ego„process cyan” i 80%-ego„process
magenta” uzyskuje się odcień bardzo zbliżony do„pantone reflex blue”.
Nie jest obowiązkowe stosowanie oznaczeń w kolorze, tam gdzie nie jest to
techniczne możliwe. Należy jednak podkreślić fakt, że zmiana kolorów logo
dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
W celu użycia logo UE na stronach internetowych najlepiej jest używać
kolorów RGB granatowy: 0/0/153 (w systemie szesnastkowym [hexadecimal]:
000099), żółty RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym [hexadecimal]:
FFCC00).

Jeżeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien
posiadać czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym
tle. W sytuacji, gdy jedynym dostępnym kolorem jest niebieski (oczywiście
musi to być odbity niebieski/Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane
w maksymalnym nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tle białymi
gwiazdami.

Reprodukcji emblematu najlepiej dokonywać na białym tle. Należy unikać
tła wielokolorowego, zwłaszcza jeżeli nie komponuje się ono z kolorem
niebieskim. Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji na kolorowym
tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości
równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

LOGO
UNII EUROPEJSKIEJ
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie
celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

3.05

pole podstawowe i pole ochronne
Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół logo,
w którym logo może być użyte.
Pole ochronne definiuje obszar wokół logo, w którym nie może
pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.

pole znaku

pole podstawowe

zasada konstrukcji pola podstawowego logotypu

pole znaku

pole ochronne

zasada konstrukcji pola ochronnego logotypu

OZNAKOWANIE
RPO WP NA LATA 2007-2013

4.00
4. WYTYCZNE OZNAKOWANIA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007 - 2013
4.01 kolorystyka teł dla programu
4.02 zestawienie znaków
4.03 powtarzalne elementy i symbole

OZNAKOWANIE
PROGRAMU
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie
celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

4.01

kolorystyka teł dla programu
Strona ilustruje dopuszczalne wersje kolorystyczne teł pełnych
– jednorodnych w systemie kolorystycznym CMYK dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 2013.
Dopuszczalne są wypełnienia tonalne przy zachowaniu kolorów
określonych poniżej.

C:M:Y:K

0:0:0:0

0 : 10 : 30 : 0

0 : 15 : 100 : 0

0 : 30 : 100 : 0

0%

50%

0:15:100:0
Przykład zastosowania przejścia tonalnego

100%

0:30:100:0

OZNAKOWANIE
PROGRAMU

4.02

zestawienie znaków
Przy wersji poziomej w zestawieniach z innymi znakami znak
programu operacyjnego znajduje się zawsze z lewej strony, znak UE
z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się
herb województwa podkarpackiego.

UWAGA!
Moduł konstrukcyjny
– kwadrat o boku równym
1/4 wysokości znaku graficznego.
Do oznakowania stosuje się znak
programu operacyjnego
w formie uzupełniającej.
Położenie znaków na materiałach
promocyjnych względem krawędzi i innych
obiektów określa pole ochronne znaków.

Przy wersji pionowej w zestawieniach z innymi znakami znak
programu operacyjnego znajduje się zawsze u góry, znak UE
na dole, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się
herb województwa podkarpackiego.
W obu przypadkach odległość między znakiem programu a herbem
województwa jest stała. W razie potrzeby można przesuwać logotyp UE,
przy czym w miarę możliwości odległość ta powinna być równa
odległości herbu od znaku programu.

Zestawienie znaków programu
WERSJA POZIOMA

Zestawienie znaków programu
WERSJA PIONOWA

3x
5,1x

OZNAKOWANIE
PROGRAMU
UWAGA!
Kolorystyka przedstawiona
w opracowaniu jest symulacją kolorów
z drukarki laserowej i służy jedynie
celom ilustracyjnym.
Kolory należy dobierać według
podanych na karcie wartości.

powtarzalne elementy i symbole
Strona ilustruje elementy powtarzalne na dla wszelkich materiałów
promocyjnych, identyfikacyjnych, reklamowych i informacyjnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 2013.

4.03

AKCYDENSY

5.00
5. PROJEKTY OZNAKOWANIA
AKCYDENSY
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13

wizytówka imienna
wizytówka ogólna
papier firmowy A4 - strona oficjalna
papier firmowy A4 - strona kolejna
papier firmowy jednokolorowy na fax
koperta DL
koperta C4
koperta C5
zaproszenie ogólne
identyfikator
dyplom okazjonalny
dyplom specjalny
certyfikat

5.01

AKCYDENSY

wizytówka imienna

format: 90 x 50 mm
technologia: druk offsetowy lub cyfrowy

Wymiar wizytówki jest wielkością stałą.
Wizytówka może występować w wersji jedno- lub dwustronnej.
Informacje tekstowe oraz logotypy i elementy graficzne
umiejscowione są według przedstawionych zasad.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 14pt
2 - Myriad Pro (Bold) - 14pt
3 - Myriad Pro (Bold) - 6pt
8,4

12

8

5

12,5

3

9

1

Długa Nazwa Instytucji
Długa Nazwa Instytucji
ul. Nazwa ulicy 9
35-113 Rzeszów

3

3

tel. 17 888 99 00
fax 17 111 22 33
e-mail:adres@email.pl
www.domena.pl

6

Wizytówka imienna - tył

linia pomocnicza

9

25

Wizytówka imienna - przód

2

Imię Nazwisko

5.02

AKCYDENSY

wizytówka ogólna

format: 90 x 50 mm
technologia: druk offsetowy lub cyfrowy

Wymiar wizytówki jest wielkością stałą.
Wizytówka może występować w wersji jedno- lub dwustronnej.
Informacje tekstowe oraz logotypy i elementy graficzne
umiejscowione są według przedstawionych zasad.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 6pt
2 - Myriad Pro (Bold) - 10pt

8,4

8

3 4

12,5

1

5

9

3

Długa Nazwa Instytucji
Długa Nazwa Instytucji
ul. Nazwa ulicy 9, 35-113 Rzeszów
tel. 17 888 99 00, fax 17 111 22 33

1

e-mail:adres@email.pl www.domena.pl

20

2

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007 – 2013

linia pomocnicza

5

4,5

5

AKCYDENSY

papier firmowy A4 - strona oficjalna

format: 210 x 297 mm
technologia: druk offsetowy

Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie
w formacie A4.

5.03

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 10pt
29

linia pomocnicza

14

5 7

37

17

1

Długa Nazwa Instytucji Długa Nazwa Instytucji ul. Nazwa ulicy 9 35-113 Rzeszów
tel. (017) 888 99 00 fax (017) 111 22 33 e-mail:adres@email.pl www.domena.pl

10

15

12

5.04

AKCYDENSY

papier firmowy A4 - strona kolejna

format: 210 x 297 mm
technologia: druk offsetowy

Papier do korespondencji – strona kolejna występuje wyłącznie
w formacie A4 i służy kontynuacji korespondencji. Na górze formatu
występuje element systemowy.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

12

15

linia pomocnicza

15

7

12

AKCYDENSY

papier jednokolorowy na fax

format: 210 x 297 mm
technologia: druk offsetowy

Fax firmowy występuje wyłącznie w formacie A4.
Układ linii do wpisywania informacji został precyzyjnie określony.
Dla jak najlepszej czytelności przesyłanych informacji zastosowano
jednolity kolor czarny.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

5.05

1 - Myriad Pro - 8pt
2 - Myriad Pro - 14pt
3 - Myriad Pro - 6pt

5 7

37

14

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

1

8

2
1

Długa Nazwa Instytucji Długa Nazwa Instytucji ul. Nazwa ulicy 9 35-113 Rzeszów
tel. 17 123 45 67 fax 17 123 45 68 e-mail:adres@email.pl www.domena.pl

faks/fax message
do / to:

od / from:

faks / fax:

tel. / phone:

data / date:

stron / # of pages:

dw. / cc:
dot. / re.:

10

linia pomocnicza

3

Uwaga! Jeśli treść faksu jest nieczytelna, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 17 123 45 67.
Attention! In case the text is unreadible please call 17 123 45 67.

obszar roboczy

5.06

AKCYDENSY

koperta DL

format: 110 x 220 mm
technologia: druk off setowy

Koperta DL służy do przesyłania korespondencji A4 złożonej na trzy
części oraz formatu 1/3 A4, wszelkiego rodzaju kart okolicznościowych
oraz grzecznościowych w formacie 210 x 100 mm.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 7pt

10

36,6

10

30,6

5

10

1

Koperta DL bez okienka

10

30,6

Koperta DL z okienkiem

linia pomocnicza

Długa Nazwa Instytucji
Długa Nazwa Instytucji
ul. Nazwa ulicy 9
35-113 Rzeszów

5

10

1

Długa Nazwa Instytucji
Długa Nazwa Instytucji
ul. Nazwa ulicy 9
35-113 Rzeszów

10

36,6

6

6

AKCYDENSY

koperta C4

format: 229 x 324 mm
technologia: druk offsetowy

Koperta C4 służy do przesyłania korespondencji w formacie A4.

5.07

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

10

10 20

1

linia pomocnicza

Długa Nazwa Instytucji
Długa Nazwa Instytucji
ul. Nazwa ulicy 9
35-113 Rzeszów

1 - Myriad Pro - 12pt

64,3

12

AKCYDENSY

koperta C5

format: 229 x 162 mm
technologia: druk offsetowy

Koperta C5 służy do przesyłania korespondencji A4 złożonej
na dwie części oraz formatu A5.

5.08

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

7

15

1

linia pomocnicza

Długa Nazwa Instytucji
Długa Nazwa Instytucji
ul. Nazwa ulicy 9
35-113 Rzeszów

1 - Myriad Pro - 9pt

15

44

10

5.09

AKCYDENSY

zaproszenie ogólne

format: 210 x 100 mm
technologia: druk offsetowy

Karta grzecznościowa występuje w jednym wymiarze.
Służy do okazjonalnej korespondencji oraz jako druki zaproszeń.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro (Italic) - 36pt

8

22

linia pomocnicza

zaproszenie

1

14

22,5

8

12

18

17

7

5.10

AKCYDENSY

identyfikator

format: 85 x 55 mm

Identyfikator służy do personalizacji, przepustki i legitymacji osoby
noszącej i może być wykonany różnymi technikami przy zachowaniu
układu przedstawionego poniżej.
Identyfikatory występują w dwóch wersjach: ze zdjęciem i bez.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

- Myriad Pro - 14pt
- Myriad Pro (Bold) - 14pt
- Myriad Pro - 10pt
- Myriad Pro (Bold) - 8pt
- Myriad Pro - 16pt
- Myriad Pro (Bold) - 16pt
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Imię
Nazwisko

7
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3 NAZWA STANOWISKA
NAZWA STANOWISKA
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4

Długa nazwa instytucji
Długa nazwa instytucji

6

10

3

6

4

3

Długa nazwa instytucji
Długa nazwa instytucji

20

10

3 NAZWA STANOWISKA
NAZWA STANOWISKA

linia pomocnicza

5

Imię
6
Nazwisko

5

1
2
3
4
5
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AKCYDENSY
format: 210 x 297 mm
technologia: druk off setowy i cyfrowy
UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał zdjęciowy służy wyłącznie celom ilustracyjnym
i stanowi własność autora.

1 - Myriad Pro (Kursywa) - 90pt
2 - Myriad Pro - 24pt
3 - Myriad Pro - 30pt

13

4
5
6
7

- Myriad Pro - 36pt
- Myriad Pro - 21pt
- Myriad Pro - 14pt
- Myriad Pro - 170pt

40

12

12

5.11

dyplom okazjonalny

7

dyplom
Nazwa Instytucji
2

dla

Imię Nazwisko

1

3
4

6

6

prof. Imię Nazwisko

15

15

Rzeszów, 15.12.2009

linia pomocnicza

5
za enenatis condimentum pellentesque.
Suspendisse aliquet consectetur accumsan.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus elit leo,
sodales sit amet rutrum id, adipiscing vitae libero.

12

12

AKCYDENSY
format: 210 x 297 mm
technologia: druk off setowy i cyfrowy
UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał zdjęciowy służy wyłącznie celom ilustracyjnym
i stanowi własność autora.

1 - Myriad Pro (Kursywa) - 90pt
2 - Myriad Pro - 24pt
3 - Myriad Pro - 30pt

4 - Myriad Pro - 36pt
5 - Myriad Pro - 21pt
6 - Myriad Pro - 14pt

13

40

12

12

5.12

dyplom specjalny

dyplom
Nazwa Instytucji
2

dla

Imię Nazwisko

1

3
4

6

6 prof. Imię Nazwisko

15

15

Rzeszów, 15.12.2009

linia pomocnicza

5
za enenatis condimentum pellentesque.
Suspendisse aliquet consectetur accumsan.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus elit leo,
sodales sit amet rutrum id, adipiscing vitae libero.

12

12

AKCYDENSY

5.13

certyfikat

format: 210 x 297 mm
technologia: druk off setowy i cyfrowy
UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

4 - Myriad Pro - 21pt
5 - Myriad Pro - 14pt
6 - Myriad Pro - 130pt

13

40

12

12

1 - Myriad Pro (Kursywa) - 90pt
2 - Myriad Pro - 24pt
3 - Myriad Pro - 36pt

6

certyfikat
2

dla

Imię Nazwisko

1

3

5

5

prof. Imię Nazwisko

15

15

Rzeszów,15.12.2009

linia pomocnicza

4
Curabitur enenatis condimentum pellentesque.
Suspendisse aliquet consectetur accumsan.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus elit leo,
sodales sit amet rutrum id, adipiscing vitae libero.
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12

MATERIAŁY PROMOCYJNE

6.00
6. PROJEKTY OZNAKOWANIA
MATERIAŁY PROMOCYJNE
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

notes A4
notes A5
bloczek do notatek A4
bloczek do notatek A5
siatka traserska dla folderów i ulotek
folder
ulotka
plakat
teczka papierowa
segregator
opakowanie na materiały promocyjne
nadruki na gadżetach promocyjnych
torba papierowa
stand i roll-up
ścianka wystawiennicza
okładka dokumentów
okładka publikacji
wnętrze publikacji i dokumentów
oznakowanie nośnika CD/DVD
oznakowanie okładki na płyty CD/DVD

MATERIAŁY
PROMOCYJNE
format: 210 x 297 mm
technologia: druk offsetowy

6.01

notes A4
Notesy klejone są wzdłuż górnej krawędzi. Wykorzystywane są
przede wsztstkim podczas szkoleń i konferencji, jak również w urzędzie.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 10pt
29
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5 7

37

12

linia pomocnicza

~3,7
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Długa Nazwa Instytucji Długa Nazwa Instytucji ul. Nazwa ulicy 9 35-113 Rzeszów
tel. 17 123 45 67 fax 17 123 45 68 e-mail:adres@email.pl www.domena.pl
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MATERIAŁY
PROMOCYJNE
format: 210 x 148 mm
technologia: druk offsetowy

6.02

notes A5
Notesy klejone są wzdłuż górnej krawędzi. Wykorzystywane są
przede wsztstkim podczas szkoleń i konferencji, jak również w urzędzie.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 7pt
20
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26
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linia pomocnicza

~5,9
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Długa Nazwa Instytucji Długa Nazwa Instytucji ul. Nazwa ulicy 9 35-113 Rzeszów 1
tel. 17 123 45 67 fax 17 123 45 68 e-mail:adres@email.pl www.domena.pl
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MATERIAŁY
PROMOCYJNE
format: 210 x 297 mm
technologia: druk offsetowy

6.03

bloczek do notatek A4
Bloczki klejone są wzdłuż górnej krawędzi. Wykorzystywane są
przede wsztstkim podczas szkoleń i konferencji, jak również w urzędzie.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 10pt
29
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Długa Nazwa Instytucji Długa Nazwa Instytucji ul. Nazwa ulicy 9 35-113 Rzeszów
tel. 17 123 45 67 fax 17 123 45 68 e-mail:adres@email.pl www.domena.pl
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MATERIAŁY
PROMOCYJNE
format: 210 x 148 mm
technologia: druk offsetowy

6.04

bloczek do notatek A5
Bloczki klejone są wzdłuż górnej krawędzi. Wykorzystywane są
przede wsztstkim podczas szkoleń i konferencji, jak również w urzędzie.

UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro - 7pt
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linia pomocnicza
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Długa Nazwa Instytucji Długa Nazwa Instytucji ul. Nazwa ulicy 9 35-113 Rzeszów 1
tel. 17 123 45 67 fax 17 123 45 68 e-mail:adres@email.pl www.domena.pl
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MATERIAŁY
PROMOCYJNE
UWAGA!
Rozkład tekstów oraz materiału
zdjęciowego musi mieścić się
w przedstawionych na stronie siatkach.
W przypadku innych formatów siatki
traserskie należy konstruować
analogicznie.
FORMATY
A4: 210 x 297
DL: 100 x 210 mm

siatka traserska do folderów i ulotek

6.05

Karta przedstawia budowę siatki traserskiej dla ulotek, folderów
informacyjnych, reklamowych formatu DL oraz A4.
Wszystkie formaty podlegają podziałowi w środku pionowo oraz w stosunku
3:5 poziomo. Przez ten podział przebiega ścieżka.
Ilustracje, bloki tekstowe lub inną grafikę umieszcza się nad lub pod ścieżką.
Minimalna szerokość ścieżki w przypadku materiałów drukowanych równa
jest 6 mm. Wszystkie formaty podzielone zostały w stosunku szerokości
do wysokości równym 13:8.

Schematy materiałów drukowanych dla formatu DL i A4
(jedno i wielostronicowych)

obszar roboczy

Siatka traserska dla formatu DL

obszar roboczy
Siatka traserska dla formatu A4

MATERIAŁY
PROMOCYJNE
UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

1

2
2

folder
1 - Myriad Pro (Italic)
2 - Myriad Pro

lorem ipsum dolor

6.06

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

6.07

ulotka

UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

1

lorem ipsum dolor

2
2

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
linia pomocnicza

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007 – 2013

przód ulotki

pole teleadresowe

tył ulotki

1 - Myriad Pro (Italic)
2 - Myriad Pro
3 - Myriad Pro (Bold)

MATERIAŁY
PROMOCYJNE
UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

1/2x

1
2

1/2x

1 - Myriad Pro (Italic)
2 - Myriad Pro
2x

lorem ipsum dolor
Cras eget augue est, sit amet tempor eros. Vivamus quis nisi lorem,
in viverra est. Duis laoreet turpis feugiat quam fermentum porttitor.

2 Vestibulum sit amet lectus tortor, a pellentesque urna. Proin magna eros,
aliquam at tempor ac, luctus vel ipsum. Nam id enim mauris, sed hendrerit
risus. Nullam id viverra nunc. Aliquam dolor dui, pulvinar nec ultricies eget,
tempus vitae neque. Nunc quis orci ligula, laoreet tincidunt libero.
Mauris mauris ante, accumsan ut dictum ac, cursus at purus. Ut posuere eros
et velit ullamcorper tristique. Ut velit magna, porta in consequat et, porta
iaculis risus. Sed ac ipsum at enim consequat sagittis vitae sed ipsum. Morbi
vitae magna in dui molestie suscipit.Praesent accumsan cursus metus, eu
rutrum tortor viverra in. Cras nisl metus, varius eget posuere a, venenatis at
lectus. Curabitur pulvinar mauris non enim porttitor quis dapibus felis blandit.
Nam malesuada rutrum porta.
Sed malesuada nulla nec dui cursus laoreet. Vivamus non ipsum justo.
Curabitur eget felis sed leo porta dapibus quis nec ante.

1/2x
x
1/2x

x

pole
tekstowe

linia pomocnicza

x

6.08

plakat

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

6.09

teczka papierowa
Teczka firmowa służy do przechowywania dokumentów formatu A4.

UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

1 - Myriad Pro (Bold)

1/4x
1/2x

x

1/4x

linia gięcia teczki

linia pomocnicza

pole teleadresowe

x

1
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x

1/2x

technologia: druk offsetowy

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

6.10

segregator

x

UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.
technologia: druk offsetowy

1,5x

1

2

lorem ipsum dolor

lorem ipsum dolor
Suspendisse quis erat massa

1 - Myriad Pro (Italic)
2 - Myriad Pro
3 - Myriad Pro (Bold)

2

x

x

3x

x

3x

3x

3x

7x

linia gięcia

linia pomocnicza

pole teleadresowe

3
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MATERIAŁY
PROMOCYJNE
technologia:
druk offsetowy, sitodruk, grawer, tampodruk

opakowanie na materiały promocyjne
Poniżej przedstawiono przykładowe nadruki na opakowaniach.

6.11

MATERIAŁY
PROMOCYJNE
technologia oznakowania:
sitodruk, tampodruk, grawer, tłoczenie i inne.

nadruki na gadżetach promocyjnych
Poniżej przedstawiono przykładowe nadruki na gadżetach
promocyjnych.

6.12

MATERIAŁY
PROMOCYJNE
technologia : druk offsetowy, sitodruk

6.13

torba papierowa
Poniżej przedstawiono przykładowe nadruki na torbach papierowych
dla różnych technik druku.

technologia: sitodruk

technologia: druk offsetowy

MATERIAŁY
PROMOCYJNE
UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

6.14

stand i roll-up
Poniżej przedstawiono rozmieszczenie elementów na nośniku
o wymiarach 100 x 200 cm.

1 - Myriad Pro (Bold)

2 - Myriad Pro

3 - Myriad Pro (Italic)

x
x

2x

5x

1

x

3
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2

2

3x

x

2

x
x

x

pole na adres internetowy

linia pomocnicza
linia pomocnicza

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

ścianka wystawiennicza

6.15

1 - Myriad Pro (Bold)
2 - Myriad Pro

x

3x
1
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3x
2

Ścianka wystawiennicza

x

pole na adres internetowy

linia pomocnicza
linia pomocnicza

1

Trybunka

x

pole teleadresowe
pole na adres internetowy

linia pomocnicza

okładka dokumentów

linia pomocnicza

1/3x

x

1

x

2/3x

1/2x

2x

x

x

x

1

1

1/2x
technologia: druk offsetowy cyfrowy

1

1

1/2x

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

6.16

1 - Myriad Pro

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

technologia: druk offsetowy

x

1/3x

x

x

2/3x

1/2x

1 - Myriad Pro (Italic)
2 - Myriad Pro

2

x

x

x

2

linia pomocnicza

linia pomocnicza

pole teleadresowe

2

2

1

1/2x

lorem ipsum dolor

pole na adres internetowy

1/2x

2x

UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

6.17

okładka publikacji

1

Cras malesuada pretium rutrum. Nulla et odio purus.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum sit
amet ante risus. Nulla consectetur, nunc nec tempus
tristique, tellus lorem consectetur odio, sed tempor risus
turpis viverra odio. Nullam at urna tortor. Donec tincidunt
facilisis erat eu gravida. Vivamus accumsan mauris quis
leo ultricies ultricies. Sed sed magna nunc.

Ut dignissim volutpat orci, sed dictum urna vehicula nec.
Sed nec lorem a purus iaculis tempus. Aenean at massa
sed ligula pharetra dictum. Sed ac lacus eros, vel
accumsan nisi. Cras condimentum diam ac turpis
tincidunt ut laoreet urna tempor. Vestibulum pulvinar
pulvinar ante. Duis vulputate fermentum ante vitae
fermentum. Praesent molestie orci vitae risus porta eu
egestas nisl aliquet. Aenean fermentum, nisi a eleifend
consequat, nibh est mattis mi, in semper massa turpis
vel neque. Vivamus tincidunt gravida dictum.

1/2x

technologia: druk offsetowy

Układ jednokolumnowy.

linia pomocnicza

1

wnętrze publikacji i dokumentów

linia pomocnicza

Vivamus eu ligula sit amet diam ullamcorper adipiscing
nec eget metus. Nulla feugiat venenatis urna, eget
pellentesque felis feugiat a. Ut fringilla rutrum sapien,
vitae tempor diam posuere sodales. Sed euismod, elit
eget congue bibendum, odio odio dignissim ligula, et
congue augue erat a massa. Vivamus sed tellus nec
nulla pharetra commodo ac vitae lectus.

2.3 Lorem ipsum dolor sit amet.
Consectetur adipiscing elit. Sed facilisis, massa nec
iaculis sollicitudin, leo lorem elementum odio, sit amet
venenatis nibh libero in sem. In eu diam turpis. Integer
purus leo, eleifend nec vestibulum venenatis,
malesuada a leo. Morbi lacinia ullamcorper dictum. Ut
non urna quis magna faucibus egestas. Nulla imperdiet
ligula quis orci euismod tincidunt. In hac habitasse
platea dictumst. Donec a tempus odio. Phasellus
fringilla neque eu risus aliquet id rutrum libero fringilla.
Nunc consectetur fringilla consectetur. Nam venenatis
varius tempor. Integer sollicitudin ornare arcu vel
dictum. Proin cursus, arcu quis porta porttitor, nibh leo
luctus nisi, vel egestas neque metus quis lorem. Aenean
et augue eget risus venenatis vehicula.

1/2x

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

6.18

1 - Myriad Pro

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

6.19

oznakowanie nośnika CD/DVD

1 - Myriad Pro (Bold) - 8pt
2 - Myriad Pro

2

Lorem ipsum dolor

Cras eget augue est, sit amet tempor

16

wyśrodkowane
na płycie

9

1
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linia pomocnicza

MATERIAŁY
PROMOCYJNE

oznakowanie okładki na płyty CD/DVD

format: 128 x 128 mm
technologia: druk offsetowy
UWAGA!
Wymiary podane w milimetrach.

1 - Myriad Pro (Bold) - 12pt
2 - Myriad Pro

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013
2

15

Lorem ipsum dolor

Cras eget augue est, sit amet tempor

16

wyśrodkowane
do okładki

5
8

linia pomocnicza

6.20

OZNAKOWANIE
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

7.00
7. PROJEKTY OZNAKOWANIA
OZNAKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
7.01 tablica informacyjna biała
7.02 tablica informacyjna srebrna

OZNAKOWANIA
ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE

7.01

tablica informacyjna biała

format:
stosuje się układ poziomy
zachowany stosunek boków 3 : 2
technologia: folia ploterowa, folia drukowana

1 - Myriad Pro (Bold)
2 - Myriad Pro

2x

2x

x
x

8x
1
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2
2

Lorem ipsum dolor

x

Quisque laoreet, lorem et euismod faucibus, orci nulla consequat nisi,
ac vestibulum massa arcu vel ligula. Aliquam ultrices pretium arcu, rutrum
volutpat ipsum tincidunt sit amet. Sed vel consequat lectus.

2x
2x
2x
pole tekstowe

linia pomocnicza
linia pomocnicza

OZNAKOWANIA
ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE

7.02

tablica informacyjna srebrna

format:
stosuje się układ poziomy
zachowany stosunek boków 3 : 2
technologia: folia ploterowa, folia drukowana

1 - Myriad Pro (Bold)
2 - Myriad Pro

2x

2x

x
x

8x
1
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2
2

Lorem ipsum dolor

x

Quisque laoreet, lorem et euismod faucibus, orci nulla consequat nisi,
ac vestibulum massa arcu vel ligula. Aliquam ultrices pretium arcu, rutrum
volutpat ipsum tincidunt sit amet. Sed vel consequat lectus.

2x
2x
2x
pole tekstowe

linia pomocnicza
linia pomocnicza

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

8.00
8. PROJEKTY OZNAKOWANIA
MATERIAŁY ELEKTRONICZNE
8.01
8.02
8.03
8.04

prezentacja PowerPoint
prezentacja - przykładowe slajdy
tło/papeteria e-mail
baner www

10

269

8

80

10

10

8

8

134

8

32

10

prezentacja PowerPoint

linia pomocnicza
linia pomocnicza

189

Rzeszów 15.12.2009

Nam porttitor neque mollis ante adipiscing id lobortis sem pellentesque.
Vivamus porttitor lacinia ipsum, at cursus metus ultrices sed. Quisque
dictum imperdiet metus vel lacinia. Proin nulla nibh, posuere eu pulvinar
nec, porta neque.

Sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec interdum egestas lorem id
volutpat. Cras nibh dolor, hendrerit nec tincidunt ut, scelerisque et felis.
In a diam ac ante mattis volutpat luctus sit amet mauris.

Lorem ipsum dolor

8

MATERIAŁY
ELEKTRONICZNE

8.01

format: 297 x 210 mm
technologia: program Power Point
czcionka: Arial

UWAGA!
Plik roboczy na płycie CD.
Wymiary podane w milimetrach.

MATERIAŁY
ELEKTRONICZNE

prezentacja - przykładowe slajdy

format: 297 x 210 mm
technologia: program Power Point
czcionka: Arial
UWAGA!
Plik roboczy na płycie CD.
UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

Lorem ipsum dolor
Autor: Imię Nazwisko
Tytuł: Nazwa prezentacji

Lorem ipsum dolor
Sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec interdum egestas lorem id volutpat.
Cras nibh dolor, hendrerit nec tincidunt ut,
scelerisque et felis. In a diam ac ante mattis
volutpat luctus sit amet mauris.
Nam porttitor neque mollis ante adipiscing id
lobortis sem pellentesque. Vivamus porttitor lacinia
ipsum, at cursus metus ultrices sed.

Rzeszów 15.12.2009

Lorem ipsum dolor
Sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec interdum egestas lorem id
volutpat. Cras nibh dolor, hendrerit nec tincidunt ut, scelerisque et felis.
In a diam ac ante mattis volutpat luctus sit amet mauris.
Nam porttitor neque mollis ante adipiscing id lobortis sem pellentesque.
Vivamus porttitor lacinia ipsum, at cursus metus ultrices sed. Quisque
dictum imperdiet metus vel lacinia. Proin nulla nibh, posuere eu pulvinar
nec, porta neque.

Rzeszów 15.12.2009

8.02

MATERIAŁY
ELEKTRONICZNE

tło/papeteria e-mail

8.03

UWAGA!
Plik na płycie CD.
Wymiary podane w milimetrach.

linia pomocnicza

58

70

55

5
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miejsce
na inne
logotypy

linia pomocnicza

UWAGA!
Użyty w opracowaniu materiał
zdjęciowy służy wyłącznie celom
ilustracyjnym i stanowi własność
autora.

Poniżej przykłady wykorzystania symboli programu w tworzeniu
banerów umieszczanych na stronach internetowych.
Banery mogą różnić się wielkością i techniką wykonania:
baner statyczny w formie pliku graficznego i dynamiczny stworzony
w technologii flash (w tym przypadku przedstawione przykłady mogą
być np. kolejnymi zmieniającymi się grafikami).
W banerach należy stosować tylko symbole i treści programu.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013

UWAGA!
Pliki robocze i przykłady na płycie CD.

8.04

baner www
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MATERIAŁY
ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY
ELEKTRONICZNE

wzory do wykorzystania

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 850 17 00
fax: 17 850 17 01
e-mail: info.rpo@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

