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I. Marka „Śląskie”

Marka Śląskie symbolizuje przede 
wszystkim pozytywną energię regionu, 
siłę jego przedsiębiorczości i ludzi, 
umiejętność współpracy oraz bogatą 
tradycję. Uosabia również dumę 
mieszkańców z zabytków, bogactwa 
przyrody (szlaków turystycznych) i własnej, 
jedynej w skali Polski i Europy, wyjątkowej 
specyfiki.
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Brand Tree

insight:
- potencjał Śląskiego do przejścia do zasłużonej roli 
silnego, nowoczesnego regionu przy jednoczesnym 
braku wiedzy o nim i funkcjonujących stereotypach  

konkurencja:
 inne wyjatkowe regiony Europy
 pozostałe polskie województwa

grupy docelowe:
 mieszkańcy Śląskiego, osoby zainteresowane

i odwiedzające region (turystyka)
biznes

rtB:
 - dziedzictwo 

Śląskiego jako źródła 
energii dla Polski (energii 

elektrycznej, węgla)
 - widoczna bogata 

infrastruktura regionu
 - dane ekonomiczne mówiące 

o rozwoju a także wysokim 
poziomie edukacji

Benefity:
 - energia do życia
 - miejsce do pracy

 - atrakcje turystyczne

wyróżnik:
 - jedyny taki splot kultur 

i społeczności terytorialnych
  - wyjątkowe położenie 
geograficzne na styku 
europejskich szlaków 

komunikacyjnych

wartości 
i osoBowość:

- współpraca
- dynamika

- siła
 - różnorodność

 - energia
 - pracowitość

- entuzjazm

Brand essence: 
Pozytywna Energia

I. Marka „Śląskie”02.

Drzewo marki przedstawia wizualnie 
charakter marki Śląskie jako zakres 
zależności pomiędzy czynnikami, które
ją strategicznie kształtują. Narzędzie 
to wskazuje do kogo i przy pomocy jakich 
argumentów i uwiarygodnienień powinna 
być kierowana komunikacja. Wskazuje 
również kluczowe dla marki Śląskie 
wyróżniki, a także wartości, które czynią 
tą markę wyjątkową wśród polskich 
województw.
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Charakter marki QUAD

postać

doświadczenie

atrybut

język

aktywność otoczenie temperament zmysły

aktywność/postać: 
  grupa ludzi: Śląskie to ludzie działający razem, 
  istotne jest współdziałanie, solidarność i gra 

zespołowa
aktywność / doświadczenie:
  sport, zabawa w kontakcie z przyrodą, aktywne 

spędzanie czasu, uczciwa rywalizacja
aktywność / atrybut: 
  pęd, szybkość związana ze współczesnym życiem 
  w regionie, dobrze symbolizują ją wizerunki 
  nowoczesnych pociągów
aktywność / język: 
  światło, które symbolizuje „energetyczny” charakter 

Śląskiego, energia, jaką region ten daje mieszkańcom
otoczenie / postać: 
  rozwój ekonomiczny, Śląskie widziane z kosmosu
  wyraźnie przynależy do najbardziej uprzemysło-

wionych regionów Europy, jest równie rozświetlone, 
jak południowe Niemcy

otoczenie / doświadczenie: 
  unikalność technicznych zabytków Śląskiego, 

wyjątkowe dziedzictwo historii żywej i przemysłu
otoczenie / atrybut:
  „czysta”, umysłowa praca symbolizowana przez 

krzesło biurowe
otoczenie / język: 
  własny, szlachetny charakter pisma, oznacza tradycję 
  i szacunek dla słowa
temperament / postać: 
  ruch pszczół w ulu oznacza pracowitość i pracę 
  w zespole
temperament / doświadczenie: 
  wiosenne ożywienie: życie oraz energia, 
  która ogrania całą przyrodę
temperament / atrybut: 
  Śląskie, niczym nowoczesne baterie alkaliczne , 

naładowane jest potężną dawką energii 
temperament / język:
  intensywny odcień koloru żółtego oznacza energię 

Śląskiego (jest to jedna z najbardziej energetycznych 
barw)

zmysły / postać:
  jako region Ślaskie rozkwita, pąk kwiatu zapowiada 

rozwój i piękno, które nastaną z upływem czasu
zmysły / doświadczenie: 
  woda to źródło życia, a czysta woda jako symbol 

przełamuje stereotypy związane ze Śląskim
zmysły / atrybut: 
  kadź w browarze symbolizuje najwyższy poziom 

rzemieślniczego mistrzostwa a także głębokie 
przywiązanie regionu do swojej tradycji browarniczej

zmysły / język:
  faktura światła to nowoczesność i szybkość Śląskiego, 

które pozostaje w ciągłym ruchu

I. Marka „Śląskie”03.

Narzędzie QUAD przedstawia sposoby 
budowania przekazu wizualnego marki 
Śląskie w różnego typu sytuacjach 
komunikacyjnych. Przedstawione jako 
macierz przykłady powinny być trakto-
wane raczej jako inspiracja i podpowiedź 
niż rygorystyczny zbiór sztywnych zasad. 
Istotne jest jednak zachowanie kolorysty-
ki, dynamiki, faktury materiałów i nastroju 
komunikacji. Celem nadrzędnym jest 
spójne komunikowanie startegii „Pozytywna 
Energia” na wszystkich punktach styku 
z marką Śląskie.
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Master brand

Branded house

Sub-brands

Endorsed brands

Shadow endorsed brands

np.
Beskid Śląski i Żywiecki
Jura Krakowsko Częstochowska
Śląsk Cieszyński
Zagłębie Dąbrowskie
Górny Śląsk

SUBrEGIoNy 

ProDUKTy TUrySTyCZNE

MIASTA, 
GMINy, 
ZwIąZKI GMIN

np. 
Szlak Zabytków Techniki
wiślana Trasa rowerowa
Szlak Architektury Drewnianej

PoSZCZEGóLNE ATrAKCJE 
TUrySTyCZNE

marka główna

„markowy dom”

submarki

marka podpisująca się

cichy związek 
(zarządzanie niezależne)

Architektura marki

I. Marka „Śląskie”04.



Śląskie - Brand Map

II. Komunikacja wizualna 
    marki „Śląskie”
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Śląskie. Pozytywna energia

Śląskie. Pozytywna energia

Śląskie. Pozytywna energia

Śląskie. Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

Logo
Logo w wersji podstawowej składa się 
z czterobarwnego znaku graficznego 
i napisu „Śląskie. Pozytywna energia”. 

Możliwe są dwie kompozycje - preferowa-
nym układem jest poziomy, jeżeli zachodzi 
taka konieczność można zastosować układ 
centrowany. 

Znak graficzny może występować 
samodzielnie a motyw kolorowych fal jest 
wykorzystywany w systemie identyfikacji 
wizualnej.

Część typograficzna (napis) występuje 
tylko w połączeniu ze znakiem i niedo-
puszczalne jest jej użycie samodzielnie.

II. Komunikacja wizualna marki  „Śląskie”06.
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Kolory i piktogramy
Każdy z czterech kolorów logo ma 
przypisaną tematykę. W folderach 
i innego typu materiałach reklamowych, 
przewodnikach, a także na szlakach 
turystycznych czy stronie internetowej 
kolory służą do podkreślenia specjal-
nego charakteru opisywanej czy przed-
stawianej tematyki. 

Dodatkowo do każdego z rodzajów 
turystyki został przypisany jeden 
piktogram w określonej kolorystyce.

kolor żółty - 
turystyka sakralna 
odnosi się do miejsc takich jak: 
klasztory, sanktuaria, miejsca kultu 
religijnego

kolor zielony -
turystyka aktywna 
odnosi się do miejsc takich jak: 
przejawy aktywności turystycznej 
i sportowej, miejsc atrakcyjnych 
pod względem przyrodniczo-
-krajobrazowym

kolor niebieski -
turystyka kulturowa 
odnosi się do miejsc takich jak: 
muzea, skanseny, zamki, pałace, 
miejsca kultywowa-nia tradycji 
ludowej

kolor czarny - 
turystyka industrialna
odnosi się do zabytków techniki

PANToNE 130 C
CMyK: C0 M30 y100 K0

wEB CoLor: #ffcc00
Folia rAL: 640-020
medium yellow

PANToNE 362 C
CMyK: C70 M0 y100 K9

wEB CoLor: #009900
Folia rAL: 640-062
light green

PANToNE 2995 C
CMyK: C90 M11 y0 K0

wEB CoLor: #0099ff 
Folia rAL: 640-052
azure blue

PANToNE  Proces Black C
CMyK: C0 M0 y0 K100

wEB CoLor:  #000000
Folia rAL: 640-070
black

II. Komunikacja wizualna marki  „Śląskie”07.
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Typografia
W materiałach i drukach reklamowych 
oraz informacyjnych podstawowym krojem 
dla tekstów jest GeometricSlab703 we 
wszystkich dostępnych odmianach. Poniżej 
przedstawiono podstawowe odmiany tego 
kroju.

W materiałach i drukach reklamowych 
oraz informacyjnych podstawowym krojem 
dla tytułów, śródtytułów, a także wszelkich 
informacji dodatkowych (adres, adres 
www, telefony) jest Myriad we wszystkich 
dostępnych odmianach. Na stronach inter-
netowych Województwa Śląskiego zaleca 
się stosowanie kroju Myriad do całego 
tekstu. Poniżej przedstawiono podstawowe 
odmiany czcionki Myriad.

GeometricSlab703 Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

GeometricSlab703 Light Iltalic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

GeometricSlab703 Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

GeometricSlab703 Medium Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Myriad regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNoPQrSTUVwXyZ
1234567890

Myriad Iltalic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Myriad Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
aBcdefghijklMnopQrstuVwXyZ
1234567890

Myriad Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

II. Komunikacja wizualna marki  „Śląskie”08.
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Elementy graficzne
W identyfikacji województwa najistotniejszą 
rolą poza logo odgrywają elementy grafi-
czne nawiązujące do motywu czterech 
kolorowych fal.

1. - powtarzający się wzór złożony z rytmicznie 
powtarzających się fal we wszystkich czterech 
kolorach - używany w mediach elektroniczych 
(internet, prezentacje Power Point) a także w out-
doorowych - jako graficzny element pojawiający się 
głównie przy informacjach i sygnalizujący ich związek  
z marką Śląskie 

2. - swobodnie rozrzucone fale - stosowane w drukach 
reklamowych, plakatach, na bilboardach - dodatkowo 
podkreślają dynamiczny, swobodny charakter marki

II. Komunikacja wizualna marki  „Śląskie”09.

1.

2.
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włącz się

Hasło przewodnie
Aby dodać do komunikacji więcej 
energii i skierować ją bezposrednio do 
odbiorcy wprowadzone zostało hasło 
pomocnicze do umieszczania na 
plakatach, bilboardach czy ulotkach 
- brzmi ono „Włącz się”.

W znaczeniu dosłownym oznacza 
aktywne spędzenie czasu: „obudź się”, 
„otwórz się” na nowe wrażenia.

„Włącz się” ma także charakter 
zapraszający - dołącz do nas, 
bądź jednym z nas, zapraszamy!

II. Komunikacja wizualna marki  „Śląskie”10.
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Użycie fotografii
W systemie identyfikacji wizualnej 
Śląskiego ważnym i eksponowanym 
elementem są zdjęcia - to w nich 
zawiera się główny ładunek energii 
i głównie one będą świadczyły o no-
woczesnym charakterze województwa.

Zawsze:
- nasycone, żywe kolory
- słoneczne, pogodne dni
- zima tylko w kontekście beskidów
- wysoka jakość zdjęć
- dynamika scen, kadrów

Zdjęcia możemy podzielić na dwie 
kategorie:

zdjęcia przewodnie/wizerunkowe - które 
będą pojawiać się na plakatach, ulotkach, 
okładkach folderów. To one będą głównym 
nośnikiem idei pozytywnej energii w myśl 
hasła „Włącz się”. Kompozycja wciągająca, 
ludzie patrzący w obiektyw. Podkreślamy 
silne więzi łączące ludzi w Śląskim - wspar-
cie osób z otoczenia - rodzina, znajomi, 
współpracownicy - przedstawiamy zawsze 
grupy ludzi, nie jednostki

zdjęcia ilustracyjne - odnosić się będą do 
konkretnych miejsc i pełnić rolę informa-
cyjno/ilustrującą, Ich dobór powinien być 
staranny. Należy unikać banalnych, nud-
nych zdjęć architektury lub pejzażu, starać 
się kadrować tak, aby kompozycja była jak 
najbardziej dynamiczna

jeżeli pojawiają się zdjęcia nocne to tylko wtedy,  
gdy pojawia się na nich ciekawy efekt świetlny 

pokazując poszczególne atrakcje 
turystyczne maksimum energii 
i dynamiki

Jeżeli pojawia się pojedynczy człowiek to tylko w sytuacji, 
gdy ma on coś wyjątkowego do zaproponowania, niesie 
wyjątkowo dużo pozytywnej energii lub jest aktywny

ZDJĘCIA wIoDąCE

ZDJĘCIA DoDATKowE

II. Komunikacja wizualna marki  „Śląskie”11.
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postindustrialne zabudowania, ponure zdjęcia 
industrialne

zmierzch lub noc, 
groźna atmosfera

puste, nijakie ujęcia, oddalone 
grupy ludzi (ludzie nigdy nie 
powinni być odwróceni plecami!)

przestarzałe zdjęcia, kolory charakterystyczne 
dla starych pocztówek

Użycie fotografii

Nigdy:
- kominy, szczególnie w skupiskach 
 lub dymiące
- blokowisk z wielkiej płyty
- zdjęcia czarno-białe lub mono-
 chromatyczne

II. Komunikacja wizualna marki  „Śląskie”12.
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III. Brand experience
 
 Pojęcie „brand experience” oznacza 
 wszystkie obszary, w których następuje 

kontakt i obcowanie człowieka z marką 
Śląskie. Proces pozycjonowania marki 

 i doświadczania jej odbywa się na wielu 
płaszczyznach aktywności mieszkańców. 
Dlatego, z punktu widzenia jego skuteczne-
go przebiegu, kluczowe jest prowadzenie 
kompleksowego działania w możliwie 

 wielu aspektach życia województwa. 

 Proces „brand experience” powinien 
stać się jak najszerszy i objąć wszystkich 
mieszkańców oraz osoby odwiedzające 
region a także nim zainteresowane np. 
poszukujące informacji w internecie.
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- ulotki
- foldery
- reklamy prasowe
- ogłoszenia prasowe

III. Brand experience

- strona www UMwŚl, 
 ŚoT i innych organizacji
- newslettery
- bannery na innych 

stronach www
- fora poświęcone 
 turystyce i regionowi

- nośniki zewnętrzne 
 (witacze, billboardy, 
 tablice informacyjne)
- budynki (wystrój, oznako-

wanie, flagi, kolorystyka)
- instytucje publiczne (biblio-

teki, ochrona zdrowia itp.) 
- samochody należące 
 do UMwŚl i instytucji 

samorządowych
- bannery zewnętrzne 
 na imprezach 
 w regionie

- informacje w mediach
- zdjęcia dostarczane 

przez UMwŚl do 
wykorzystania przez 
media

- rankingi, porównania 
regionów

LUDZIE

Pr

INTErNET

oToCZENIE

MATErIAŁy 
DrUKowANE

- pracownicy UMwŚl 
i innych instytucji

- współpracownicy
- rodzina
- znajomi

Brand experience

14.
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Internet
W aplikacjach dla internetu głównym 
motywem graficznym powinien stać się 
charakterystyczny nagłówek strony. 
Aplikacja nagłówka powinna mieć 
miejsce stronach dotyczących bezpo-
średnio Śląskiego (www.gosilesia.pl, 
www.silesia-region.pl) oraz dotyczących 
regionów (sub-brandów Śląskiego wg. 
wykresu architektury marki)

Dodatkowo na tych stronach oraz na 
wszystkich stronach internetowych 
dotyczących poszczególnych produktów 
turystycznych a także w miarę możliwości 
na stronach „shadow endorsed brands” 
wszystkie bannery będące linkami do 
innych stron o podobnym stosunku do 
marki Śląskie należy oznaczyć zastoso-
waniem elementu graficznego (powyżej 
i poniżej tych bannerów) - aby stworzyć 
jeden, wizualnie wyodrębniony banner 
reklamowy Śląskiego bez ingerencji 
w budowę istniejących stron.

1. - nagłówek do umieszczania na stronach 
internetowych

2. - przykład zastosowania elementu graficznego 
przy linkach do stron

aide

Turystyka aktywna
randonnées, itinéraires cyclistes, équestres, centres d’équitation, 
piscines en plein air, parcs aquatiques, piscines couvertes,
centres de sports nautiques, escalade et spéléologie, plongée, 
golf, sports aériens, sports extreme, pistes artificielles.

Turystyka kulturowa
musées, galeries, théâtres, théâtres de musique,
autres établissements de culture
en bus, international, aéroports, bureau de renseignements
sur le transport ferroviaire, passages frontiere. 

Turystyka sakralna
architecture en bois, monuments industriels, monasteres,
châteaux, ruines de châteaux, ensembles palatials.

Turystyka industrialna
parcs paysagers, réserves, jardins zoologiques,
jardins botaniques, centres d’éducation écologique

Bienvenu....

Choisissez la catégorie et/ou la localitéqui vous intéressent.
Choisissez votre localité:

Ou choisissez un mot-clé :

   Tourisme et récréation
   Pistes
   Pistes de ski
   Hébergement
   Gastronomie
   Monuments
   Nature
   Parcs naturels
   Culture
   Transport
   Passages frontieres
   Sanatoriums

Choisissez un groupe :

Guide touristique d’information de la Voïvodie de Silésie

Ou alors visitez avec la carte :

1.

2.

15.
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Nośniki zewnętrzne

Najważniejszym motywem eksponowanym 
na nośnikach zewnętrznych są charakte-
rystyczne kolorowe fale które pojawiają 
się w wielu sytuacjach codziennego życia 
- w przestrzeni miejskiej oraz pozamiej-
skiej - oraz na szlakach turystycznych, 
w otoczeniu zabytków kultury i techniki. 
Możliwości aplikacji jest bardzo wiele, 
obok przestawiamy niektóre sugestie. 

Komunikat o marce w przestrzeni może być 
dosłowny - np. billboard, zawierający logo 
oraz hasło, może też być elementem, który 
wnosi do przestrzeni kolor lub intrygującą 
zabawę formą fal, budując wizerunek 
marki jako pozytywnej, otwartej, zwróconej 
ku człowiekowi.

od lewej:

- ŚroDKI TrANSPorTU 
 na terenie województwa 

- ŁAwKI - mala architektura 
nawiązująca kształtem do fal 

- BALoN 

- oZNAKowANIE NA   
SZLAKU TUrySTyCZNyM

od lewej:

TABLICE PowITALNE MIAST 
I GMIN na terenie wojewódz-
twa - motyw graficzny oraz 
logo będącego wizualnym 
wyróżnikiem wskazującym 
na związek z marką Śląskie

SySTEM INForMACJI 
MIEJSKIEJ orAZ NA 
SZLAKACH TUrySTyCZNyCH

PUNKTy INForMACJI 
TUrySTyCZNEJ - charak-
terystyczny podświetlany 
kaseton nawiązujący grafiką 
do nagłówka strony inter-
netowej

FLAGA w postacikolorowych 
wstęg - zabawa z logo

BILLBoArD - zdjęcia i grafika 
pełne energii w dużej skali
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Logo - stosowanie
Minimalna wielkość logo w wersji podsta-
wowej zostaje określona by nie stracić jego 
czytelności na niewielkich powierzchniach. 
Dla wszystkich nośników drukowanych 
wynosi ona − dla wysokości znaku grafi-
cznego w układzie poziomym - 5 mm oraz 
w układzie centrowanym - 10 mm.

 
 

Zachowanie przestrzeni pola ochronnego 
wokół znaku jest niezbędne dla zachow-
ania jego czytelności. W obrębie tego pola 
nie można umieszczać żadnych elementów 
graficznych i tekstowych, które mogłyby 
zakłócić tożsamość znaku.

 
 
 
 

 
 

Wersja monochromatyczna − 
do stosowania w druku czarno - białym. 

Śląskie. Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytyw

na energia

Śląskie. Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytyw

na energia

5 mm 10 mm

Śląskie. Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

Śląskie. Pozytywna energia

  Śląskie.
Pozytywna energia

wielkość minimalna

pole ochronne znaku

wersja monochromatyczna na białym tle

pole ochronne znaku

wersja monochromatyczna na białym tle

wielkość minimalna
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PANToNE 130 C
CMyK: C0 M30 y100 K0

wEB CoLor: #ffcc00
Folia rAL: 640-020
medium yellow

PANToNE 362 C
CMyK: C70 M0 y100 K9

wEB CoLor: #009900
Folia rAL: 640-062
light green

PANToNE 2995 C
CMyK: C90 M11 y0 K0

wEB CoLor: #0099ff 
Folia rAL: 640-052
azure blue

PANToNE  Proces Black C
CMyK: C0 M0 y0 K100

wEB CoLor:  #000000
Folia rAL: 640-070
black

Logo - kolory
Kolory zdefiniowano na podstawie 
systemu Pantone. 

Dla każdego z kolorów Pantone podano 
także odpowiednie wartości CMYK 
dla materiałów drukowanych, RGB 
dla publikacji ekranowych oraz kolory 
folii wg wzornika RAL.

Kolor napisu „Śląskie. Pozytywna energia” 
odpowiada kolorowi ostatniej, czarnej fali.

wErSJA MoNoCHroMATyCZNA
Do DrUKów CZArNo-BIAŁyCH

Kolory podstawowe zostają 
zastąpione czernią w różnym 
natężeniu. 

w kolejności od najjaśniejszego 
do najciemniejszego: 
20%, 40%, 70% i 100% czerni

02.
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1.Logo - stosowanie
Aby nie utracić czytelności logo należy 
stosować je na określonych tłach.

1 - logo w wersji podstawowej (czterokolorowy znak 
i czarny napis) występuje na białym lub bardzo 
jasnym tle - nasycenie koloru w tle nie powinno 
przkraczac 40% nasycenia czerni

2, 3 - czterokolorowy znak na kolorowych tłach 
fotograficznych jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy 
kontrast pomiędzy tłem a znakiem jest dostateczny, 
aby nie utracić widoczności żadnego z elementów. 
Napis może być w kolorze białym.

4, 5 - Stosowanie wersji białej jest dopuszczalne 
wtedy i tylko wtedy, gdy na nośniku znajduje się 
jeszcze element graficzny w postaci fal w czterech 
kolorach (lub jednym odpowiednim dla danego 
rodzaju turystyki) Jeżeli logo jest jedynym elemen-
tem identyfikującym Śląskie należy tak dobierać 
zdjęcia (tło) aby możliwe było użycie logo w wersji 
czterokolorowej.

6, 7 - na tłach w kolorach logo (lub zbliżonych) 
używamy białej wersji, aby nie utracić widoczności 
żadnego z elementów

8. logo w wersji monochromatycznej o różnych 
natężeniach szarości używa się tylko w druku 
czarno-białym na białym tle jako odpowiednik logo 
czterokolorowego

III. Stosowanie logo03.
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Logo - użycie 
niedopuszczalne
Podane przykłady pokazują 
niewłaściwe użycie logo. 

Wszystkie zasady umieszczania logo 
odnoszą się do obydwu wersji kom-
pozycyjnych logo

1, 2 - logo w wersji monochromatycznej na 
kolorowym tle

3,4 - utracona czytelność znaku na zbyt 
kontrastowym lub jaskrawym tle, kolory tla 
zlewajce się z kolorami znaku

5,6 - czarny napis na zbyt ciemnym tle

7 - niewidoczny element znaku, gdy logo znajduje 
się na tle w jednym z kolorów podstawowych logo

8,9 - niewłaściwe umiejscownie znaku - brak  
przestrzeni pola ochronnego wokół znaku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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