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Standaryzacja znaku i podstawowe elementy sy.stemu
identyﬁkacji wizualnej nowej marki POLREGIO dla
POLREGIO S.A.
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Strategia
Manifest marki POLREGIO

Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli każdego dnia wygodnie i sprawnie przemieszczać się i swobodnie realizować
swoje plany. Bez względu na to, gdzie mieszkają – w małym czy dużym mieście - chcemy im ułatwiać dojazd do ważnych miejsc
takich jak praca, szkoła, urzędy, sklepy i oczywiście dom.
Codziennie w trasę wyrusza 1900 naszych pociągów i podróżuje z nami 240 tysięcy osób. Dzięki najszerszej siatce połączeń
do wielu miejsc docieramy jako jedyni, ponieważ zależy nam na tym, aby każdy bez wyjątku, mógł korzystać z kolei w swoim
regionie.
Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać kolej, która będzie bezpieczna i komfortowa dla Klientów, a dla regionów będzie
atrakcyjnym partnerem pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten
sposób organizację codziennego życia i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój.
Wierzymy, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej, z której i Wy, nasi Klienci, i my, kolejarze,
będziemy dumni.
POLREGIO. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
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Strategia
Model marki POLREGIO

PRZEKONANIE
Nowoczesna, sprawna kolej regionalna
napędza rozwój całego kraju.

INTENCJA

TALENT

Chcemy być największym przewoźnikiem regionalnym, który wyznacza
standardy usług i cieszy się doskonałą
reputacją wśród klientów i partnerów
biznesowych.

Sprawnie organizujemy codzienne,
bezpieczne podróże Polaków, docierając
do dużych miast i małych miejscowości.
ESENCJA

WARTOŚCI

Dobra kolej.
Dobre relacje.

ATRYBUTY
FUNKCJONALNE
•
•
•
•

wygodne, nowoczesne pociągi
najszersza siatka połączeń
wysoka częstotliwość połączeń
partner zintegrowanego systemu
komunikacji
• przystępność cenowa

• profesjonalizm
• odpowiedzialność, oddanie
• partnerstwo, współpraca

KORZYŚĆ
Wspieramy mieszkańców w ich codzienności, zapewniając
wygodne i przystępne przewozy regionalne. Przy naszej
pomocy ludzie realizują swoje plany, a to energetyzuje
życie w regionach.

5

Strategia
Wartości marki POLREGIO

PROFESJONALIZM
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WSPÓŁPRACA
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Strategia
Wartości marki POLREGIO

PROFESJONALIZM
•
•
•
•

wiarygodność
efektywność
rozwój, dążenie do doskonałości
etyka postępowania

BUDUJEMY DOBRE RELACJE
POMIĘDZY
MIASTAMI I MIASTECZKAMI.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
•
•
•
•

etos pracy, służba publiczna
oddanie
zapewnianie bezpieczeństwa
troska o ludzi i środowisko

WSPÓŁPRACA
•
•
•
•

przyjazność
uczciwość
dawanie wsparcia
elastyczność, otwartość

BUDUJEMY DOBRE RELACJE
POMIĘDZY LUDŹMI.

BUDUJEMY DOBRE RELACJE
Z NASZYMI PARTNERAMI
W REGIONACH.
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Strategia
Osobowość marki POLREGIO

WYGLĄD
•
•
•

dojrzały, pewny siebie mężczyzna w wieku 45 lat
pogodny, zrównoważony, wzbudza zaufanie
schludny, starannie ubrany, uważa, że to jak wygląda świadczy o tym,
jak traktuje swoją pracę

TON GŁOSU, STYL WYPOWIEDZI
•
•
•
•

ma miły, ciepły głos, mówi w sposób stanowczy, ale spokojny
to co mówi jest jasne i rzeczowe
słucha innych, ale w swoich decyzjach jest niezależny
nigdy nie wycofuje się z danego słowa

ZACHOWANIE
•
•
•
•
•

jest silny, działa sprawnie, nie waha się, szybko podejmuje decyzje
swoją pracę traktuje poważnie – uważa ją za powołanie, służbę –
ponieważ bierze odpowiedzialność za innych, wie że nie może zawieść
nie ulega emocjom – kieruje się rozsądkiem, jest wierny
swoim zasadom
jest dokładny, staranny, skupiony na tym co robi
pomimo wielu lat doświadczenia jest ciekawy nowego, zależy mu
na własnym rozwoju – wierzy, że może jeszcze wiele osiągnąć
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Elementy bazowe
Znak podstawowy

Znak podstawowy składa się z logotypu i symbolu.
Logotyp to graﬁczny zapis nazwy marki; symbol
jest elementem graﬁcznym, który nawiązuje do
historycznych przedstawień wózka wagonowego (element resoru piórowego) z syntetycznym
przedstawieniem orła (istotny element polskości
marki). Resor piórowy jest historycznym elementem
używanym w oznakowaniu służb kolejowych.
Całość tworzy znak podstawowy, który jest
głównym elementem systemu identyﬁkacji
wizualnej marki.
UWAGA!
Należy korzystać z wersji elektronicznej znaku.
Pliki źródłowe i wzorce znaku są w posiadaniu
i dyspozycji Wydziału Marketingu i Promocji.
Wielkość minimalna znaku to najmniejszy rozmiar, przy którym znak nie traci swej czytelności
i przy której jego odwzorowanie w technikach
wdrożeniowych jest optymalne.

X

DRUK

X (szerokość znaku)

offset PANTONE
offset CMYK
sitodruk
tampondruk
laser biurowy

13 mm
15 mm
15 mm
13 mm
15 mm

DIGITAL

64 px

INNE
tłoczenie
grawerunek
laser

25 mm
25 mm
15 mm

Należy unikać stosowania znaków poniżej ich
wielkości minimalnych.
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Elementy bazowe
Konstrukcja znaku podstawowego

Konstrukcja znaku służy do określenia relacji
pomiędzy poszczególnymi elementami znaku.
Znak stanowi zamkniętą całość i nie powinien
być poddawany zniekształceniom z wyjątkiem
skalowania.
UWAGA!
Należy korzystać z wersji elektronicznej znaku.
Pliki źródłowe i wzorce znaku są w posiadaniu
i dyspozycji Wydziału Marketingu i Promocji.

kąt 53,75°
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Elementy bazowe
Pole ochronne

Pole ochronne znaku jest określone przez moduł
równy literze P z logotypu i wyznacza obszar,
w którym nie mogą się pojawiać żadne inne
formy graﬁczne. Pole ochronne wyznacza również
minimalną odległość znaku od krawędzi nośnika.
Stosowanie się do reguł pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.
UWAGA!
Należy korzystać z wersji elektronicznej znaku.
Pliki źródłowe i wzorce znaku są w posiadaniu
i dyspozycji Wydziału Marketingu i Promocji.
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Elementy bazowe
Warianty kolorystyczne

Wariant 1-kolorowy znaku może występować
na nośnikach promocyjnych, w mediach elektronicznych.
Wariant ten jest rozwiązaniem kompromisowym,
a jego użycie może być rozpatrywane jedynie
w sytuacjach, gdy ze względów technologicznych
niemożliwe jest użycie znaku podstawowego.
Wariant achromatyczny znaku (czarno-biały),
to przedstawienie wyłącznie za pomocą skrajnych wartości kontrastu (100% i 0%), bez rastra.
Ten wariant znaku służy do tłoczeń, grawerunku
i innych technologii nie operujących rastrem.

Wariant 1-kolorowy czerwony
(patrz kolorystyka str. 12)

Wariant 1-kolorowy szary
(patrz kolorystyka str. 12)

Wariant achromatyczny

Wariant achromatyczny inwersyjny
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Elementy bazowe
Kolorystyka podstawowa

Kolorystyka na równi ze znakiem odgrywa
ważną rolę w identyﬁkacji wizualnej Spółki.
Kolory wzorcowe są określone w systemie
PANTONE oraz systemach uzupełniających.
CMYK jest typowym zapisem koloru w druku
triadowym (offsetowym).
System RGB i HEX jest przynależny mediom
elektronicznym (digital).

PANTONE 1795C

PANTONE 144C

PANTONE SILVER 10077C

PANTONE 431C

System RAL i NCS to systemy kodowania koloru,
których używa się w architekturze.

CMYK 10/100/100/0

CMYK 0/53/100/0

RAL 9006

CMYK 66/52/45/17

RGB 229/0/0

RGB 243/140/51

RGB 87/99/107

3M Scotchcal i Avery są systemami określania
kolorów folii samoprzylepnych.

HEX #E50000

HEX #F38C33

NCS S 3000-N + metaliczna
baza

RAL 3020

RAL 2011

NCS S 1085-Y80R

NCS S 1080-Y30R

3M Scotchcal 100-466

3M Scotchcal 100-598

3M Scotchcal 100-706

AVERY FasCal 500 EG511

AVERY FasCal 500 EG516

AVERY FasCal 500 EG530

3M Scotchcal 100-58
AVERY FasCal 500 EM546

HEX #57636B
RAL 7031
NCS S 6005-B20G

Uwaga!
Tekst w stopniu do 36 p.
powinien być drukowany
z jednego kanału - 80% czerni.
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Elementy bazowe
Proporcje kolorów

Proporcje kolorów wykorzystywanych w materiałach komunikacyjnych zależą od grupy odbiorców (B2C, B2B, inwestorzy).

komunikacja B2C

komunikacja B2B

relacje inwestorskie

CMYK 100/18/0/30

CMYK 90/52/65/50

CMYK 50/40/40/0

RGB 0/146/179

RGB 4/64/61

RGB 140/143/142

CMYK 100/18/0/0

CMYK 85/30/53/9

CMYK 0/0/0/30

RGB 0/209/255

RGB 9/127/122

RGB 188/190/192

Dodatkowe kolory są dedykowane rodzajom
komunikacji. Akcenty kolorystyczne są dodatkowymi kolorami, których nie należy mieszać w
rodzajach komunikacji.
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Elementy bazowe
Znak na tłach

Znak może być aplikowany na różnych polach
kolorystycznych. Schemat pokazuje dobór
odpowiedniego wariantu kolorystycznego znaku
do koloru tła.

Białe tło

Jasnoszare aple

Jasne partie fotograﬁi

Jasne, nieskomplikowane struktury;
metaliczne podłoża

Ciemne partie fotograﬁi

Czerwone, jednorodne tła

Jasnoszare gradienty

Dowolny kolor podłoża

Nie aplikuj znaku na tła, których
kontrast zakłóci odbiór znaku

Nie aplikuj znaku na bogatych
strukturach

Nie zmieniaj kolorystyki znaku

Nie aplikuj znaku podstawowego
w wersji pełnokolorowej na czerwonym tle
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Elementy bazowe
Znak poziomy

Znak poziomy można używać, gdy z jakichkolwiek
względów nie jest możliwe użycie znaku podstawowego.
Znak stanowi zamkniętą całość i nie powinien
być poddawany zniekształceniom z wyjątkiem
skalowania.
UWAGA!
Należy korzystać z wersji elektronicznej znaku.
Pliki źródłowe i wzorce znaku są w posiadaniu
i dyspozycji Wydziału Marketingu i Promocji.
Wielkość minimalna znaku to najmniejszy rozmiar, przy którym znak nie traci swej czytelności
i przy której jego odwzorowanie w technikach
wdrożeniowych jest optymalne.

X

DRUK

X (wysokość znaku)

offset PANTONE
offset CMYK
sitodruk
tampondruk
laser biurowy

7 mm
9 mm
10 mm
9 mm
10 mm

DIGITAL

48 px

INNE
tłoczenie
grawerunek

12 mm
12 mm

laser

7 mm

Należy unikać stosowania znaków poniżej ich
wielkości minimalnych.
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Elementy bazowe
Znak poziomy - konstrukcja

Konstrukcja znaku służy do określenia relacji
pomiędzy poszczególnymi elementami znaku.
UWAGA!
Należy korzystać z wersji elektronicznej znaku.
Pliki źródłowe i wzorce znaku są w posiadaniu
i dyspozycji Wydziału Marketingu i Promocji.
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Elementy bazowe
Znak poziomy - pole ochronne

Pole ochronne znaku jest określone przez moduł
równy literze P z logotypu i wyznacza obszar,
w którym nie mogą się pojawiać żadne inne formy
graﬁczne. Pole ochronne wyznacza również minimalną odległość znaku od krawędzi nośnika.
Stosowanie się do reguł pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.
UWAGA!
Należy korzystać z wersji elektronicznej znaku.
Pliki źródłowe i wzorce znaku są w posiadaniu
i dyspozycji Wydziału Marketingu i Promocji.
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Elementy bazowe
Znak poziomy - wersje kolorystyczne

Wariant 1-kolorowy znaku może występować na
nośnikach promocyjnych, w mediach elektronicznych.
Wariant ten jest rozwiązaniem kompromisowym,
a jego użycie może być rozpatrywane jedynie
w sytuacjach, gdy ze względów technologicznych
niemożliwe jest użycie znaku podstawowego.
Wariant achromatyczny znaku (czarno-biały),
to przedstawienie wyłącznie za pomocą skrajnych wartości kontrastu (100% i 0%), bez rastra.
Ten wariant znaku służy do tłoczeń, grawerunku
i innych technologii nie operujących rastrem.

Wariant 1-kolorowy czerwony
(patrz kolorystyka str. 12)

Wariant 1-kolorowy szary
(patrz kolorystyka str. 12)

Wariant achromatyczny

Wariant achromatyczny inwersyjny
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Elementy bazowe
Typograﬁa

Kroje ﬁrmowe to rodzina Noto Sans. Składa się
z 4 odmian: Regular, Italic, Bold i Bold Italic.
Kroje te są udostępnione pod adresem:
https://fonts.google.com/specimen/Noto+Sans?selection.family=Noto+Sans:400,400i,700,700i
Do codziennego stosowania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (maile, pisma, umowy)
stosowane są fonty systemowe Calibri.
Adres strony www jest zapisywany krojem Noto
Sans Bold, a kolor zapisu zależy od tła.

polregio.pl
polregio.pl
polregio.pl

Kroje ﬁrmowe
Noto Sans Regular

Noto Sans Bold

A Ą B CĆ DEĘ F G HIJ K L Ł MN Ń
OÓPQRSŚTUV WX YZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqr
s ś t u v w x y z ź ż12 3 4 5 6 7 8 9 0

A ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃ
OÓPQRSŚTUV WXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqr
sśtuv w x y z ź ż12 3 4 56789 0

Noto Sans Italic

Noto Sans Bold Italic

A Ą B CĆDEĘF GHIJ K LŁMN Ń
OÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeę fghijklłmnńoópqr
s ś t u v w x y z ź ż 12 3 4 5 6 7 8 9 0

A Ą B CĆ D E Ę FG H I J K L Ł M N Ń
OÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqr
s ś t u v w x y z ź ż 12 3 4 5 6 7 8 9 0

Kroje systemowe
Calibri Regular

Calibri Bold

A ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃ
OÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqr
sśtuvwxyzźż1234567890

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃ
OÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqr
sśtuvwxyzźż1234567890
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Elementy bazowe
Typograﬁa

Skład tekstu jest podporządkowany paru regułom dotyczącym rodzaju użytego fontu, jego
wielkości i koloru oraz kompozycji.
Kolor w typograﬁi jest używany oszczędnie. Wyróżnienia (hasła, ważne informacje) wykorzystują
kolorystykę ﬁrmową, dostosowaną do odbiorcy
komunikacji (B2C, B2B, inwestorzy).
Dopuszczalne jest stosowanie białego tekstu na
kolorowych aplach, a jego stopień powinien być
uzgodniony ze specyﬁkacją druku (w prasie nie
powinien być mniejszy niż 10 p.).
Stopień pisma ma wpływ na hierarchię odczytu
komunikatu tekstowego. W komunikatach optymalne jest korzystanie z trzech stopni. Obok
pokazane są wartości dla komunikatów nie przekraczających formatu A4. W przypadku większych elementów należy przeskalować wskazane
wartości.

Tytuły, nagłówki, hasła:
Noto Sans Bold o wielkości 16-32 p.
Podtytuły, śródtytuły: Noto Sans Bold,
wielkość 12-24 p.
Tekst ciągły: font Noto Sans Regular, Noto Sans Italic, wielkość 8-12 p.
• Kolor tekstu 100% czerni
• Interlinia nie powinna być większa niż 4 p. od stopnia litery, np. stopień litery 8, interlinia 12 p.
(zapis równoznaczny 8/12 p.)
• Stosować skład do lewej chorągiewki
• Nie używać tekstów poniżej 6 p.
• Do wyróżnienia w tekście używać kolorów podstawowych i dodatkowych (B2C, B2B, inwestorzy ).
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Elementy bazowe
Hasło

Nasze hasło ﬁrmowe „Budujemy dobrą kolej,
budujemy dobre relacje” jest zapisane krojem
ﬁrmowym Noto Sans Bold.
Krótsza wersja hasła „Budujemy dobre relacje”
jest przeznaczona dla komunikacji B2C.

Zapis hasła pełnego

A

Zapis hasła dla komunikacji B2C

CMYK
10/100/100/0
przezroczystość:
100%

CMYK
10/100/100/0
przezroczystość:
0%

0%

40%

lokacja 0%

100%

60%

100%

CMYK
0/53/100/0
przezroczystość:
0%

CMYK
0/53/100/0
przezroczystość:
100%

A

A

Elementy bazowe
Umieszczanie adresu www

22

Adres www jest umieszczany na białej belce,
w górnej części nośnika po prawej stronie znaku.
Jeśli nośnik jest zbyt wąski, adres może zostać
umieszczony na dole nośnika.

GMINA
MEDYKA

GMINA
MEDYKA

WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

znaki partnerów

WOJEWóDZTWO
PODK ARPACKIE

Noto Sans Bold

Lorem
ipsum dolor

Lorem
ipsum dolor
sit amet
consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Curabitur rutrum neque id sem
dapibus, a congue lorem tincidunt.
Suspendisse ut pharetra dui. Maecenas
volutpat pellentesque augue, vel posuere nisi
lacinia at. In commodo ipsum a rhoncus
consequat. Nullam tempor viverra volutpat.
Etiam est diam, sollicitudin eget auctor ac,
malesuada eu purus. Nunc lobortis enim quis
nunc viverra, ac varius turpis aliquet. Nam
pharetra mollis nisi id egestas. Maecenas
sollicitudin, metus a elementum tincidunt, dui
arcu vestibulum orci.
Ut et elementum lorem. Nunc venenatis
congue odio vitae tempus. Nunc ultricies
arcu in dui mattis aliquet.

sit amet
consectetur

Lorem
ipsum dolor
sit amet
consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur rutrum neque id sem
dapibus, a congue lorem tincidunt.
Suspendisse ut pharetra dui.
Maecenas volutpat pellentesque
augue, vel posuere nisi lacinia at.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Curabitur rutrum neque id sem
dapibus, a congue lorem
tincidunt. Suspendisse ut
pharetra dui. Maecenas volutpat
pellentesque augue, vel posuere
nisi lacinia at. In commodo ipsum
a rhoncus consequat. Nullam
tempor viverra volutpat. Etiam est
diam, sollicitudin eget auctor ac,
malesuada eu purus. Nunc
lobortis enim quis nunc viverra,
ac varius turpis aliquet. Nam
pharetra mollis nisi id egestas.
Maecenas sollicitudin, metus a
elementum tincidunt, dui arcu
vestibulum orci.
Ut et elementum lorem. Nunc
venenatis congue odio vitae
tempus. Nunc ultricies arcu in dui
mattis aliquet. Duis feugiat
sollicitudin dapibus. Maecenas
aliquam, odio et placerat varius,
mauris risus vehicula nulla.
id suscipit orci est a erat.
Praesent eu diam urna. Mauris
dictum auctor odio, a mollis nulla
fermentum sed.

polregio.pl

Pliki źródłowe są w posiadaniu i dyspozycji
Wydziału Marketingu i Promocji.

GMINA
MEDYKA

WOJEWóDZTWO
PODK ARPACKIE

znaki partnerów
(należy użyć odpowiednich
wariantów znaków)

Noto Sans Bold
minimum 6 p.

23

Elementy bazowe
Ikony

Ikony są budowane na bazie jednoelementowej
linii. Ich cechą wspólną jest wykorzystywanie
ukośnej linii, która jest pochodną kąta ze znaku.

kąt 53,75°

Przykładowe nośniki identyﬁkacji
i zasady kompozycji

25

Nośniki identyﬁkacji
Przykładowe wdrożenia

Anna Kowalska
stanowisko

POLREGIO S.A.

Biuro Handlowe
Wydział Marketingu i Promocji
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

T +48 111 222 333
anna.kowalska@polregio.pl

Idealna
oferta
dla Ciebie
i Twoich
bliskich
Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli każdego
dnia wygodnie i sprawnie przemieszczać się
i swobodnie realizować swoje plany. Bez względuna
to, gdzie mieszkają – w małym czy dużym mieście –
chcemy im to ułatwić dojazd do ważnych miejsc
takich jak praca, szkoła, urzędy i oczywiście dom.
Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać kolej,
która będzie bezpieczna i komfortowa dla
Klientów, a dla regionów będzie atrakcyjnym
partnerem pierwszego wyboru.

Budujemy
Budujemy
dobre
dobre
relacje
relacje

polregio.pl

polregio.pl
Zdjęcia użyte w niniejszym opracowaniu nie mogą być
używane bez zakupu odpowiedniej licencji. Źródła zdjęć:
1. Shutterstock: 309475646
2. Fotolia: 92132675
Pliki źródłowe są w posiadaniu i dyspozycji Wydziału
Marketingu i Promocji.

Nośniki identyﬁkacji
Wizytówka (50x90 mm)

26

Papier: biały, gładki, gramatura 250-300 g/m2
Druk offset: 2 (Pantone 1795 i 431) +2 (Pantone 1795 i 144)

Wizytówka Centrali

Wizytówka Zakładu

awers
37

16

37

20

8

Anna Kowalska

POLREGIO S.A.

Biuro Handlowe
Wydział Marketingu i Promocji
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

stanowisko

22
T +48 111 222 333
anna.kowalska@polregio.pl

Noto Sans Regular 7 p.
interlinia 9 p.
Noto Sans Regular 6 p.
interlinia 8 p.

Noto Sans Regular 8 p.

Anna Kowalska

interlinia 9 p.
Noto Sans Regular 6 p.
interlinia 8 p.

stanowisko

anna.kowalska@polregio.pl

Noto Sans Regular 6 p.
6

POLREGIO S.A.

Podlaski Zakład w Białymstoku
ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok
T +48 111 222 333

interlinia 8 p.

Dane personalne

7,5

Dane firmowe

rewers

górny blok tekstowy
budowany od góry do
dolny blok tekstowy
budowany od dołu do góry

Pliki źródłowe są w posiadaniu i dyspozycji Wydziału
Marketingu i Promocji.

Anna Kowalska
stanowisko

T +48 111 222 333
anna.kowalska@polregio.pl

POLREGIO S.A.

Podlaski Zakład w Białymstoku
ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok

27

Nośniki identyfikacji
Papier listowy A4, kolorowy

Papier: biały, gładki, gramatura 90-110 g/m 2
Druk offset:
pierwsza strona - Pantone 1795 i 431 (znak+ nagłówek+ stopka),
druga strona - Pantone 1795 i 431 (stopka)
Treść jest nadrukowana kolorem czarnym
przy użyciu drukarki biurowej

I

I

I

I

I

I

_!_Q
Calibri Bold 10 p.
interlinia 1 O p.

15
i

Calibri Regular 10 p.
interlinia 1 O p.
Calibri Regular 12 p.
interlinia 12 p.
Calibri Bold 12 p.
interlinia 12 p.
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lorem ipsum dolar sti amet, consectetur adipiscng
el t. Quisque u trices, risus id porta:
i
: uctus, ligula eratornare risus, quissag lttls rlsus fells quis nibh. Sed neque purus, egesta�
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�uscipti laoreet ve lit. Aenean arcu metus, tincldunt ut vulputate vel, semper id ex. Nam:
�uis lectus eu orei luctus blandit.

ul. Nazwa ulicy 00/00
00-000 Miejscowość
:Zwrot grzecznościowy,

calibri Regular 12 p.
interlinia 14 p.

J>roin ve odio orci. Nunc ligula metus, maximus non ligu la nec, pretium tincidunt arcu.:
l
�ed efficitu r leo larem, vel faucibus nunc aliquet ut. Maecenas faucibus leo at massa:

Lorem Ipsum dolor s t amet, consectetur adipisclng e it, sed do e usmod tempor:
l
i
,ncldldunt ut la bore et dolore magna a liqua. Ut enim ad minim venlam, qui s nostrucf,
i

rutrum, quis dictum nisi gr avida. Nam finibus molestie conva llis. Phasellus scelerisque;
iectus tortor, vitae viverra justo mattls consectetur. Du is at mo llis turpis. lorem ipsum:

:exercltatlon ul1amco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Du is aute irure:
'dolar in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.•

do lor sit a met, consecteturadipiscing elit. Phasellus a egestas dia m, vtae tristique diam.
:
bonec aliquam interdum varius.
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:excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt inculpa qu officia deserun t molli�
i
:
:anim id est laborum.

Ponec id mollis tortor, qu is lobartis lectus. Qu isque nibh mi, ultricies vitae tristique eu;
łaci lisisut larem. In valutpat, massa vitae vo lutpat pretium, ligula massa condimenturT\

l
r
�orem Ipsum dolor sit amet, consectetu adipisclng elit. Qu!sque u trices, risus id porta:
luctus, ligula erat orna re risus, quis sagittis risus felisquis nibh. Sed neque purus, egestas6ed orci ut, varius consequat quam. Vestibulum posuere nibh nunc, eget mattis lectu�

�ugue, non imperdiet ligula massa iaculis magna. Oonec soda les non nulla sed viverra.

:

lnteger vita e est vel arcu auctor hendrerit at vel nisi. Nulla at ve litac diam porta sodaleS:

ll1011Js mattis. Vestibulum ut vestibulum dolor. Maecenas llgula elit, a liquam ut tellus in;

i,o n semper est. Mauris metus Ipsum, blandlt ac tlncidunt ac, co nsequat scelerisque■

�usclplt laoreet velit. Aenean arcu metus, tincidunt ut vulputate vel, semper id ex. Nall\
•
�uls lectuseuorei luctus bla ndit.

l'nassa. Nam suscip ti neque felis, mattis soll icitudin felis vehicu la venenatis. Ut suscipi�

J:>u lvina r luctus. Sed vel tempustartar. Sed nisi eros, iaculis in nisi sed, dictum vehicula:
t>dio. Vivamus molestie, eros et tristique bibendum, nisi arcu lacinia do lar, sit amet:
!acinia nunc libero effic itu r sem . Maecenas elit elit, sagittis id facilisis eget, fringilla iO:
,arcu.
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Proin vel od io orci. Nunc ligula metus, maximus non ligula nec, pretium tincidu nt arcu.•
6ed efficitur leo lorem, vel faucibus nunc aliquet ut. Maecenas faucibus leo at massa:

l'Utrum, quisdictum nisi gravida. Na m finibus molestie convallis. Phasellus scelerisque:
lectus tortor, vitae viverra justo mattis consectetur. Ouis at mollls turpis. lorem ipsum:
�olorsit a met, consectetur adipiscingelit. Phasellus a egestasdiam, vitae tristique diam.
:
Oonec aliquam interdum varius.

Zwrot grzecznościowy,

Zwrot grzecznośc iowy,

Imię

Imię Nazwisko
I
Funkcja

Nazwisko

i
Funkcja

Pliki źródłowe są
w posiadaniu i dyspozycji
Wydziału Marketingu
i Promocji

Calibr Regular 7 p.
i
interlinia 9 p.

• • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "liis,"oooooil52i • "NW,';;itis"siUiMGONOli,ithi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- - - -eo-- - - -

20

----sam,c =-= .:==::;�==
._

:,-::;'m�2&00,001!

.11

1
1
4

2'

·----------------------------------------------------�W,,,,.,.-

s.;l�dlom..
X■Wyd,ial6oopocia"2Jlr..-c<>llejesuu�

�1,,ug2sS7l71,IIEGONOl7ll.9719
l(apito<�■dowy:li11i2•l600,00>1
-.id„io.pl

28

Nośniki identyﬁkacji
Papier listowy A4, czarno-biały

28

25

25

25

Calibri Bold 10 p.
interlinia 10 p.

30

Nr pisma: ABC1a-000-000/2020
Sprawę prowadzi:
Imię i Nazwisko
T 111 222 333

Calibri Regular 12 p.
interlinia 12 p.

15

POLREGIO S.A.
Biuro Handlowe
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

Imię i Nazwisko
Funkcja/stanowisko
T 111 222 333, F 11 22 33 444
imie.nazwisko@polregio.pl

Calibri Regular 10 p.
interlinia 10 p.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Warszawa, 14 stycznia 2020 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, risus id porta
luctus, ligula erat ornare risus, quis sagittis risus felis quis nibh. Sed neque purus, egestas
sed orci ut, varius consequat quam. Vestibulum posuere nibh nunc, eget mattis lectus
mollis mattis. Vestibulum ut vestibulum dolor. Maecenas ligula elit, aliquam ut tellus in,
suscipit laoreet velit. Aenean arcu metus, tincidunt ut vulputate vel, semper id ex. Nam
quis lectus eu orci luctus blandit.

Imię i Nazwisko
Nazwa adresata
ul. Nazwa ulicy 00/00
00-000 Miejscowość

Calibri Bold 12 p.
interlinia 12 p.
Zwrot grzecznościowy,

calibri Regular 12 p.
interlinia 14 p.

Proin vel odio orci. Nunc ligula metus, maximus non ligula nec, pretium tincidunt arcu.
Sed efficitur leo lorem, vel faucibus nunc aliquet ut. Maecenas faucibus leo at massa
rutrum, quis dictum nisl gravida. Nam finibus molestie convallis. Phasellus scelerisque
lectus tortor, vitae viverra justo mattis consectetur. Duis at mollis turpis. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus a egestas diam, vitae tristique diam.
Donec aliquam interdum varius.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Donec id mollis tortor, quis lobortis lectus. Quisque nibh mi, ultricies vitae tristique eu,
facilisis ut lorem. In volutpat, massa vitae volutpat pretium, ligula massa condimentum
augue, non imperdiet ligula massa iaculis magna. Donec sodales non nulla sed viverra.
Integer vitae est vel arcu auctor hendrerit at vel nisl. Nulla at velit ac diam porta sodales
non semper est. Mauris metus ipsum, blandit ac tincidunt ac, consequat scelerisque
massa. Nam suscipit neque felis, mattis sollicitudin felis vehicula venenatis. Ut suscipit
pulvinar luctus. Sed vel tempus tortor. Sed nisi eros, iaculis in nisi sed, dictum vehicula
odio. Vivamus molestie, eros et tristique bibendum, nisl arcu lacinia dolor, sit amet
lacinia nunc libero efficitur sem. Maecenas elit elit, sagittis id facilisis eget, fringilla in
arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, risus id porta
luctus, ligula erat ornare risus, quis sagittis risus felis quis nibh. Sed neque purus, egestas
sed orci ut, varius consequat quam. Vestibulum posuere nibh nunc, eget mattis lectus
mollis mattis. Vestibulum ut vestibulum dolor. Maecenas ligula elit, aliquam ut tellus in,
suscipit laoreet velit. Aenean arcu metus, tincidunt ut vulputate vel, semper id ex. Nam
quis lectus eu orci luctus blandit.
Proin vel odio orci. Nunc ligula metus, maximus non ligula nec, pretium tincidunt arcu.
Sed efficitur leo lorem, vel faucibus nunc aliquet ut. Maecenas faucibus leo at massa
rutrum, quis dictum nisl gravida. Nam finibus molestie convallis. Phasellus scelerisque
lectus tortor, vitae viverra justo mattis consectetur. Duis at mollis turpis. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus a egestas diam, vitae tristique diam.
Donec aliquam interdum varius.

Pliki źródłowe są
w posiadaniu i dyspozycji
Wydziału Marketingu
i Promocji

Calibri Regular 7 p.
interlinia 9 p.
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Zwrot grzecznościowy,

Zwrot grzecznościowy,

Imię i Nazwisko
Funkcja

Imię i Nazwisko
Funkcja

5
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Nośniki identyﬁkacji
Siatka konstrukcyjna

Siatka konstrukcyjna dla każdego z formatów
pionowych jest oparta na podziale podstawy na
21 równych części. Liczba pionowych modułów
zależy od wysokości formatu i może nie być liczbą
całkowitą.
Kąt siatki wynika z kąta znaku (kąt 53,75°).
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Nośniki identyﬁkacji
Reklama prasowa - konstrukcja

1

Siatka konstrukcyjna
(dla formatu A4 21x22 moduły)

2

Pomarańczowe trójkąty;
kolor CMYK 0/53/100/0

3

Trójkąt z wypełnieniem gradientowym;
kolor CMYK 0/100/100/0

4

Trójkąt z opcją wypełnienia: multiplikuj;
kolor CMYK 10/100/100/0

5

Fotograﬁa

1

3

4

100%
0%
CMYK 0/100/100/0

22

30

2

4

20%
100%
CMYK 0/100/100/0

0%
21

5

31

Nośniki identyﬁkacji
Reklama prasowa - konstrukcja

stały panel ze znakiem

miejsce
na zdjęcie

Lorem ipsum
door sit amet
consectetur
adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur rutrum neque id sem dapibus, a
congue lorem tincidunt. Suspendisse ut pharetra
dui. Maecenas volutpat pellentesque augue, vel
posuere nisi lacinia at. In commodo ipsum a
rhoncus consequat. Nullam tempor viverra volutpat.
Etiam est diam, sollicitudin eget auctor ac,
malesuada eu purus. Nunc lobortis enim quis nunc
viverra, ac varius turpis aliquet. Nam pharetra mollis
nisi id egestas. Maecenas sollicitudin, metus a
elementum tincidunt, dui arcu vestibulum orci.

ruchomy
panel,
na którym
umieszczamy
teksty

Etiam est diam, sollicitudin eget auctor ac,
malesuada eu purus. Nunc lobortis enim quis nunc
viverra, ac varius turpis aliquet. Nam pharetra mollis
nisi id egestas. Maecenas sollicitudin, metus a
elementum tincidunt, dui arcu vestibulum orci.
Ut et elementum lorem. Nunc venenatis congue
odio vitae tempus. Nunc ultricies arcu in dui mattis
aliquet. Duis feugiat sollicitudin dapibus. Maecenas
aliquam, odio et placerat varius, mauris risus
vehicula nulla.

Lorem ipsum
door sit amet
consectetur
adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur rutrum neque id sem dapibus, a
congue lorem tincidunt. Suspendisse ut pharetra
dui. Maecenas volutpat pellentesque augue, vel
posuere nisi lacinia at. In commodo ipsum a
rhoncus consequat.
Nullam tempor viverra volutpat. Etiam est diam,
sollicitudin eget auctor ac, malesuada eu purus.
Nunc lobortis enim quis nunc viverra, ac varius
turpis aliquet.
Nam pharetra mollis nisi id egestas. Maecenas
sollicitudin, metus a elementum tincidunt, dui arcu
vestibulum orci.

Lorem ipsum
door sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Curabitur rutrum neque id sem dapibus, a
congue lorem tincidunt. Suspendisse ut pharetra
dui. Maecenas volutpat pellentesque augue, vel
posuere nisi lacinia at. In commodo ipsum a
rhoncus consequat.
Nullam tempor viverra volutpat. Etiam est diam,
sollicitudin eget auctor ac, malesuada eu purus.
Nunc lobortis enim quis nunc viverra, ac varius
turpis aliquet.

Nośniki identyﬁkacji
Reklama prasowa - pion

WOJEWóDZTWO
PODKARPACKIE

Po 13 latach
wracamy na trasę
Przemyśl Gł. - Medyka

w taryﬁe PWDC

Bilet
miesięczny

Idealna oferta
dla Ciebie
i Twoich bliskich

Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać
kolej, która będzie bezpieczna i komfortowa
dla Klientów, a dla regionów będzie atrakcyjnym
partnerem pierwszego wyboru.
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Modernizujemy się, ponieważ chcemy
rozwijać kolej, która będzie bezpieczna
i komfortowa dla Klientów, a dla
regionów będzie atrakcyjnym partnerem
pierwszego wyboru.

m

Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce
mogli każdego dnia wygodnie i sprawnie
przemieszczać się i swobodnie realizować
swoje plany. Bez względu na to, gdzie
mieszkają – w małym czy dużym
mieście – chcemy im to ułatwić dojazd
do ważnych miejsc takich jak praca,
szkoła, urzędy i oczywiście dom.

rk
o

Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli
każdego dnia wygodnie i sprawnie
przemieszczać się i swobodnie realizować swoje
plany. Bez względuna to, gdzie mieszkają –
w małym czy dużym mieście – chcemy im to
ułatwić dojazd do ważnych miejsc takich jak
praca, szkoła, urzędy i oczywiście dom.

M

ł.

w taryﬁe podkarpackiej

1,90 zł normalny
1,20 zł uczeń
0,93 zł student
79,24 zł normalny
40,41 zł uczeń
38,83 zł student
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Bilet
jednorazowy

lG

Idealna
oferta
dla Ciebie
i Twoich
bliskich

Podróż pociągiem w 15 minut
za jedyne 1,90 zł

Pr
ze

GMINA
MEDYKA

Hu
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06:25 06:32 06:35 06:37 06:40

07:00 07:03 07:06 07:08 07:15

13:50 13:57 14:00 14:04 14:05

14:25 14:28 14:31 14:33 14:40

15:50 15:57 16:00 16:03 16:07

16:25 16:28 16:31 16:34 16:41

Pociągi kursują od 1 września 2016 r. od poniedziałku do piątku.

Bilety kupisz na biletyregionalne.pl, KOLEO i SkyCash*
*KOLEO i SkyCash nie prowadził sprzedaży biletów miesięcznych

polregio.pl
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Nośniki identyﬁkacji
Roll-up

Budujemy
dobre
relacje

polregio.pl

maksymalna
wielkość
czerwonego
trójkąta

Budujemy
dobre
relacje

minimalna
wielkość
czerwonego
trójkąta

polregio.pl

21

Nośniki identyﬁkacji
Ulotka DL - 99x210 mm

Po 13 latach
wracamy na trasę

Po 13 latach
wracamy na trasę

Przemyśl Gł. - Medyka

Przemyśl Gł. - Medyka

Podróż pociągiem w 15 minut za jedyne 1,90 zł

Podróż pociągiem w 15 minut za jedyne 1,90 zł

06:25 06 :32 06:35 06:37 06:40
13:50 13:57 14:00 14:04 14:05
15:50 15:57 16:00 16:03 16:07

79,24 zł normalny
40,41 zł uczeń
38,83 zł student

Bilet
miesięczny

07:00 07:03 07:06 07:08 07:15
14:25 14:28 14:31 14:33 14:40
16:25 16:28 16:31 16:34 16:41

w taryﬁe PWDC

w taryﬁe podkarpackiej

1,90 zł normalny
1,20 zł uczeń
0,93 zł student
79,24 zł normalny
40,41 zł uczeń
38,83 zł student
M
ed
yk
a
M
Ro edy
zr ka
zą
do
w
M
To edy a
wa ka
ro
wa
Hu
rk
o
P
Gł rze
ów my
ny śl

w taryﬁe podkarpackiej

Bilet
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Bilet
miesięczny

1,90 zł normalny
1,20 zł uczeń
0,93 zł student
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06:25 06 :32 06:35 06:37 06:40
13:50 13:57 14:00 14:04 14:05
15:50 15:57 16:00 16:03 16:07

07:00 07:03 07:06 07:08 07:15
14:25 14:28 14:31 14:33 14:40
16:25 16:28 16:31 16:34 16:41

Pociągi kursują od 1 września 2016 r. od poniedziałku do piątku.

Pociągi kursują od 1 września 2016 r. od poniedziałku do piątku.

Bilety kupisz na biletyregionalne.pl, KOLEO i SkyCash*

Bilety kupisz na biletyregionalne.pl, KOLEO i SkyCash*

*KOLEO i SkyCash nie prowadzą sprzedaży biletów miesięcznych

*KOLEO i SkyCash nie prowadzą sprzedaży biletów miesięcznych

Idealna oferta
dla Ciebie
i Twoich bliskich
Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli
każdego dnia wygodnie i sprawnie przemieszczać
się i swobodnie realizować swoje plany. Bez
względu na to, gdzie mieszkają – w małym czy
dużym mieście – chcemy im to ułatwić dojazd
do ważnych miejsc takich jak praca, szkoła,
urzędy i oczywiście dom.
Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać
kolej, która będzie bezpieczna i komfortowa
dla Klientów, a dla regionów będzie atrakcyjnym
partnerem pierwszego wyboru.

Wszystkie projekty, które zostaną stworzone na bazie
nowej identyﬁkacji powinny być bezwzględnie przesyłane
do uzgodnienia do Wydziału Marketingu i Promocji
na adres: sylwia.szyszkowska@polregio.pl

Opracowanie: DRAGON ROUGE

