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BRANDBOOK LOGO

Wprowadzenie
Jako marka, która od wielu lat towarzyszy Polakom, 
nie tylko podczas konsumpcji, ale i w codziennym 
życiu, chcemy umacniać naszą pozycję rynkową, 
również w kwestii spójności komunikacji i wize-
runku. W odpowiedzi na tę potrzebę stworzyliśmy 
dokument, który porządkuje wiedzę o wizualnych 
elementach marki i wskazuje najlepszą drogę do 
ich przedstawiania na różnorodnych nośnikach. 

W dokumencie znaleźć można opis logo marki oraz 
informacje, dotyczące jego zastosowania i poło-
żenia względem claimu czy innych elementów 
graficznych. Utrzymanie spójności wizerunkowej 

wiąże się również ze stosowaniem jednolitych 
czcionek i kolorów, co konsekwentnie zaznaczono 
w dokumencie. Chcemy, aby konsument oraz part-
ner biznesowy mógł polegać na marce Woseba, 
jako zaangażowanej, wysokojakościowej i dbającej 
o najlepszy smak. 

Po przedstawieniu każdego rodzaju logo pokazu-
jemy przykładowe zastoso wanie identyfikacji wi-
zualnej, które może być nie tylko wyznacznikiem 
dobrego stylu, ale też konse kwencji w komunikacji 
wizualnej. 
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LOGO - WERSJA PODSTAWOWA
Logo to aktualnie najmniejsza forma, stosowana przez 
markę do własnej identyfikacji. Może być stosowana 
na wszystkich nośnikach, w dowolnej ekspozycji, 
uwzględniającej pole ochronne.

Szczególnie wykorzystywana jest na małych 
nośnikach, na których pole zadruku jest niewielkie. 
Jednocześnie, może być eksponowana wszędzie tam, 
gdzie trzeba jedynie zaznaczyć obecność marki, a nie 
jej charakter (np. banner sponsorski).
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LOGO - WERSJA PODSTAWOWA + CLAIM

Logo z claimem to forma identyfikacji marki, która ma niższy próg czytelności, 
ze względu na większy obszar oznakowania. Dlatego nie jest zalecane 
na małych nośnikach. Należy wykorzystywać je szczególnie tam, gdzie 
ekspozycja wymaga wyśrodkowanego umieszczenia lub otoczenia loga 
innymi elementami - z uwzględnieniem pola ochronnego. Wersja z claimem 
używana jest przy zastosowaniu powyższych warunków w miejscach, gdzie 
warto zaznaczyć charakter marki.

LOGO - WERSJA ROZSZERZONA

Logo z claimem i elementem graficznym to najpełniejsza forma graficzna 
identyfikacji marki. Jest stosowana tylko na nośnikach, które posiadają 
co najmniej jedną pionową krawędź (digital) lub które są docinane przy 
krawędzi kartki (druk). Trójkąt wyznaczający orientację względem 
krawędzi sprawia, że logo to nie może być stosowane na żadnych innych 
nośnikach. Ta forma najczęściej towarzyszy komunikacji kampanii.
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BRANDBOOK LOGO

Wersja podstawowa

01

Logo
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BRANDBOOK LOGO

Logo

Logo Woseba w wersji podstawowej zbudo-
wane jest ze znaku graficznego, wpisanego 
w literę "O" oraz układu typograficznego.
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BRANDBOOK LOGOLOGO

Pole ochronne

Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, 
na którym nie powinny być umieszczane 
żadne formy graficzne, ani dodatkowe teksty.

Minimalne pole ochronne podstawowego 
logo mar ki Woseba, wytyczane jest przez 
średnicę  litery "O". 

x = pole ochronne= x

x

x
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Pozycjonowanie logo Woseba

Logo Woseba w wersji podstawowej może 
być stosowane w układzie przy krawędzi 
obszaru robocze go, na którym się znajduje 
oraz na jego środku. Jego pozycja jest okre-
ślona przez pole ochronne. 

Logo może znajdować się zarówno przy lewej, 
jak i przy prawej krawędzi strony.
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Możliwe formy kolorystyczne logo

Logo Woseba może występować w trzech 
wariantach kolorystycznych. 

WERSJA 
MONOCHROMATYCZNA

WERSJA
ALTERNATYWNA
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Minimalna wysokość logo

Minimalna wysokość logo nie może być 
mniejsza niż 5 mm, odmierzając od podsta-
wy najwyższej litery. 

5 mm
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Przykłady niedozwolonych form modyfikacji 
i stosowania logo marki Woseba

Przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym 
do kumencie jest kluczowe w zacho wa niu spój-
ności komunikacji wizualnej marki Woseba.

Nie dopuszcza się jakiejkolwiek ingerencji 
w układ, proporcje oraz kolorystykę znaku 
marki, które nie zostały opisane w niniej-
szym dokumencie. 
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Kolorystyka

BRANDBOOK
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA PODSTAWOWA

ZŁOTY

C 16 M 28 Y 73 K 4
R 215 G 178 B 78 
#D7B24E

PANTONE 465 CP
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA PODSTAWOWA

BRĄZOWY

C 44 M 64 Y 67 K 65
R 80 G 53 B 41 
#D7B24E

PANTONE 4625 CP
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA PODSTAWOWA

BIAŁY

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255 
#FFFFFF

Negatyw i pozytyw

Jest to forma kolorystyczna wykorzystywana
w skrajnych sytuacjach, gdy logo w kolorze 
nie może zostać wykorzystane z uwagi na 
uwarunkowania techniczne, a tło musi być 
ciemne.
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA PODSTAWOWA

BLACK

C 0 M 0 Y 0 K 100
R 0 G 0 B 0 
#000000

PANTONE BLACK 3C

Negatyw i pozytyw

Jest to forma kolorystyczna wykorzystywana
w skrajnych sytuacjach, gdy logo w kolorze 
nie może zostać wykorzystane z uwagi na 
uwarunkowania techniczne, a tło musi być 
ciemne.
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Przykładowe formy
stosowania
LOGO - WERSJA PODSTAWOWA

Logo to aktualnie najmniejsza forma stosowana przez markę do własnej identyfikacji. Może być 
stosowana na wszystkich nośnikach, w dowolnej ekspozycji, uwzględniającej pole ochronne. 
Szczególnie wykorzystywana jest na małych nośnikach, na których pole zadruku jest niewielkie. 
Jednocześnie, może być eksponowana wszędzie tam, gdzie trzeba jedynie zaznaczyć obecność 
marki, a nie jej charakter (np. banner sponsorski).
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Akcydensy - długopis

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  umiesz-
czenie logo WOSEBA w wersji  podstawowej 
na długopisie, zgodne z zasadami opisanymi 
w brandbooku. Kwadrat określający pole 
ochronne, wyznaczony jest przez wielkość 
litery "O". Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Akcydensy - smycz

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  
umieszczenie logo WOSEBA w wersji  podsta-
wowej na smyczy, zgodne z zasadami opisa-
nymi w brandbooku. Kwadrat określający pole 
ochronne, wyznaczony jest przez wielkość 
litery "O". Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Akcydensy - koszulki

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  umiesz-
czenie logo WOSEBA w wersji  podstawowej 
na koszulce, zgodne z zasadami opisanymi
w brandbooku. Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Kubek

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  umiesz-
czenie logo WOSEBA w wersji  podstawowej 
na filiżance, zgodne z zasadami opisanymi
w brandbooku. Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Plakat - stopka sponsorska

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  
umieszczenie logo WOSEBA w wersji  pod-
stawowej na stopce sponsorskiej, zgodne
z zasadami opisanymi w brandbooku.
Kwadrat określający pole ochronne, wyzna-
czony jest przez wielkość litery "O". Dolny 
margines wyznaczony jest tu jako podwójna 
wielkość litery "O". Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK LOGO

02

Wersja podstawowa + claim

Logo
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BRANDBOOK LOGO

Logo podstawowe + claim

Nowe logo Woseba występuje w wersji roz-
budowanej o claim "Wolimy być wyjątkowi". 
Claim i logo są wyśrodkowane względem 
siebie wertykalnie. 
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Woseba + Claim / Prawy – Konstrukcja

Claim znajduje się poniżej logotypu, a znak 
graficzny w formie trójkąta, po prawej stronie 
od logotypu i claimu. Wysokość niewidocznego 
w tej wersji trójkąta, wyznacza określone od-
ległości wertykalne: odległość górnej krawędzi 
logo od górnej krawędzi trójkąta (o wartości 
3/4A), odległość pomiędzy logo i claimem 
(o wartości 1/2A) oraz odległość dolnej krawę-
dzi claimu od dolnej krawędzi trójkąta (o war-
tości 1 i 1/2A). Szerokość trójkąta wy znacza 
odległość horyzontalną pomiędzy trójkątem
a logo i claimem (o wartości 1/8B). 

4A1/2A

3/4A

B

1/8B

11/2A
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BRANDBOOK LOGOLOGO

Pole ochronne

Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, 
na którym nie powinny być umieszczane 
żadne formy graficzne, ani dodatkowe teksty.

Pole ochronne nowego logo marki Woseba 
z claimem,  wytycza ne jest przez średnicę 
litery "O" z logo. 

x = pole ochronne=x

x

x
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Pozycjonowanie logo Woseba

Logo Woseba z claimem może być stoso-
wane w układzie przy krawędzi obszaru 
robocze go, na którym się znajduje oraz na 
jego środku. Jego pozycja jest określona 
przez pole ochronne.

Logo może znajdować się zarówno przy 
lewej, jak i przy prawej krawędzi strony.
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WERSJA 
MONOCHROMATYCZNA

Możliwe formy kolorystyczne logo

Logo Woseba z claimem może występować 
w trzech wariantach kolorystycznych. 

WERSJA
ALTERNATYWNA
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Minimalna wielkość logo z claimem

Minimalna wielkość całego znaku nie może 
być na tyle mała, by claim był niższy niż 3,75 
mm.

=3,75 mm
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Przykłady niedozwolonych form modyfikacji 
i stosowania logo marki Woseba z claimem

Przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym 
do kumencie jest kluczowe w zacho wa niu spój-
ności komunikacji wizualnej marki Woseba.

Nie dopuszcza się jakiejkolwiek ingerencji 
w układ, proporcje oraz kolorystykę znaku 
marki, które nie zostały opisane w niniej-
szym dokumencie. 
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LOGO

Kolorystyka

BRANDBOOK
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA LOGO PODSTAWOWE + CLAIM

ZŁOTY

C 16 M 28 Y 73 K 4
R 215 G 178 B 78 
#D7B24E

PANTONE 465 CP
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA LOGO PODSTAWOWE + CLAIM

BIAŁY

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255 
#FFFFFF
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA LOGO PODSTAWOWE + CLAIM

BRĄZOWY

C 44 M 64 Y 67 K 65
R 80 G 53 B 41 
#D7B24E

PANTONE 4625 CP
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA LOGO PODSTAWOWE + CLAIM

BLACK

C 0 M 0 Y 0 K 100
R 0 G 0 B 0 
#000000

PANTONE BLACK 3C

Negatyw i pozytyw

Jest to forma kolorystyczna wykorzystywana
w skrajnych sytuacjach, gdy logo w kolorze 
nie może zostać wykorzystywane z uwagi na 
uwarunkowania techniczne, a tło musi być 
jasne.
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Przykładowe formy
stosowania
LOGO - WERSJA PODSTAWOWA + CLAIM

Logo z claimem to forma identyfikacji marki, która ma niższy próg czytelności, ze względu na więk-
szy obszar oznakowania. Dlatego nie jest zalecane na małych nośnikach. Należy wykorzystywać 
je szczególnie tam, gdzie ekspozycja wymaga wyśrodkowanego umieszczenia lub otoczenia loga 
innymi elementami - z uwzględnieniem pola ochronnego. Wersja z claimem używana jest przy 
zastosowaniu powyższych warunków w miejscach, gdzie warto zaznaczyć charakter marki.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Listownik

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  
umieszczenie logo WOSEBA w wersji pod-
stawowej z claimem na listowniku, zgodne
z zasadami opisanymi w brandbooku. Kwa-
drat określający pole ochronne, wyznaczony 
jest przez wielkość litery "O". Dolny margines 
wyznaczony jest tu jako podwójna wielkość 
litery "O". Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Koperty

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  
umieszczenie logo WOSEBA w wersji 
podstawowej z claimem na kopercie, zgodne
z zasadami opisanymi w brandbooku. Kwa-
drat określający pole ochronne, wyznaczony 
jest przez wielkość litery "O". Dolny margines 
wyznaczony jest tu jako podwójna wielkość 
litery "O". Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Wizytówki

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  umiesz-
czenie logo WOSEBA w wersji podstawowej
z claimem na wizytówce, zgodne z zasadami 
opisanymi  w brandbooku. Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Stopka mailowa

Wizualizacja przedstawia prawidłowe umie-
szczenie logo WOSEBA w wersji rozszerzonej 
zgodne z zasadami opisanymi w branbooku. 
Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK PRZYKŁADOWE FORMY STOSOWANIA LOGO

Strona Landing

Wizualizacja przedstawia prawidłowe  
umieszczenie logo WOSEBA w wersji podsta-
wowej z claimem na nośniku digital, zgodne
z zasadami opisanymi w brandbooku.
Patrz str. 6-8.
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BRANDBOOK LOGO

03

Wersja rozszerzona

Logo
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Logo

Nowe logo Woseba w wersji rozszerzonej 
zbudowane jest z trzech elementów: logo 
w wersji podstawowej, claimu i elementu 
graficznego, który łączy cały znak. 

Złoty element, umiejscowiony z prawej 
strony jest wyznacznikiem pozycji logo, 
wzglę dem obszaru, na którym się znajduje.
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Woseba + Claim / Prawy – Konstrukcja

Claim znajduje się poniżej logo w wersji pod-
stawowej, a znak graficzny w formie trójkąta, 
po prawej stronie od logo i claimu. Wysokość 
trójkąta wyznacza określone odległości wer-
tykalne: odległość górnej krawędzi logo od 
górnej krawędzi trójkąta (o wartości 3/4A), 
odległość pomiędzy logotypem i claimem 
(o wartości 1/2A) oraz odległość dolnej krawę-
dzi claimu od dolnej krawędzi trójkąta (o war-
tości 1 i 1/2A). Szerokość trójkąta wy znacza 
odległość horyzontalną pomiędzy trójkątem
a logo i claimem (o wartości 1/8B). 

4A1/2A

3/4A

B

1/8B

11/2A
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Pole ochronne

Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, 
na którym nie powinny być umieszczane 
żadne formy graficzne, ani dodatkowe teksty.
Pole ochronne nowego logo marki Woseba
w wersji rozszerzonej, wertykalnie i hory-
zontalnie, wytycza ne jest przez wysokość 
zaznaczonego trój kąta. Górna lub dolna 
strona trójkąta może być dosunięta do 
krawędzi lub odsunięta od niej, ale nie na 
odległość większą, niż poło wa wysokości 
trójkąta. W linii horyzontalnej, prawa 
strona trójkąta zawsze jest dosunięta do 
krawędzi nośnika, zaś lewa strona całego 
znaku powinna zawierać odstęp od claimu 
„Wolimy być wyjątkowi” na 2/5 wysokości 
widocznego trójkąta.

C

2/5C2/5C

1/2C
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Pozycjonowanie logo Woseba

Logo Woseba w wersji rozszerzonej zawsze 
musi być stosowane w układzie przy 
krawędzi obszaru robocze go, na którym się 
znajduje. Jego pozycja jest określona przez 
pole ochronne. 

Logo może znajdować się zarówno od lewej, 
jak i od prawej strony.
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Możliwe formy kolorystyczne logo

Logo Woseba może występować w trzech wa- 
riantach kolorystycznych.

WERSJA 
MONOCHROMATYCZNA

WERSJA
ALTERNATYWNA
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Minimalna wielkość logo

Minimalna wielkość całego znaku zależna 
jest od trójkąta (o wartości 4A), którego 
wysokość, nie może być mniejsza niż 15 mm.

15 mm
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WOLIMY BYĆ WYJĄTKOWI

WOLIMY BYĆ WYJĄTKOWI

Przykłady niedozwolonych form modyfikacji 
i stosowania logo marki Woseba

Przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym 
do kumencie jest kluczowe w zacho wa niu spój-
ności komunikacji wizualnej marki Woseba.

Nie dopuszcza się jakiejkolwiek ingerencji 
w układ, proporcje oraz kolorystykę znaku 
marki, które nie zostały opisane w niniej-
szym dokumencie. 
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BRANDBOOK LOGOBRANDBOOK

Kolorystyka
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA ROZSZERZONA

BIAŁY

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255 
#FFFFFF

ZŁOTY 

C 16 M 28 Y 73 K 4
R 215 G 178 B 78 
#D7B24E

PANTONE 465 CP
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA ROZSZERZONA

BRĄZOWY

C 44 M 64 Y 67 K 65
R 80 G 53 B 41 
#D7B24E

PANTONE 4625 CP

ZŁOTY

C 16 M 28 Y 73 K 4
R 215 G 178 B 78 
#D7B24E

PANTONE 465 CP
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA ROZSZERZONA

BIAŁY

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255 
#FFFFFF

Negatyw i pozytyw

Jest to forma kolorystyczna wykorzystywana
w skrajnych sytuacjach, gdy logo w kolorze 
nie może zostać wykorzystywane z uwagi na 
uwarunkowania techniczne, a tło musi być 
ciemne.
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BLACK

C 0 M 0 Y 0 K 100
R 0 G 0 B 0 
#000000

PANTONE BLACK 3C

 Negatyw i pozytyw

Jest to forma kolorystyczna wykorzystywana
w skrajnych sytuacjach, gdy logo w kolorze nie 
może zostać wykorzystywane z uwagi na uwa-
runkowania techniczne, a tło musi być jasne.
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LOGOBRANDBOOK

Przykładowe formy
stosowania
LOGO - WERSJA ROZSZERZONA

Logo z claimem i elementem graficznym to najpełniejsza forma graficzna identyfikacji marki. Jest 
stosowana tylko na nośnikach, które posiadają co najmniej jedną pionową krawędź (digital) lub 
które są docinane przy krawędzi kartki (druk). Trójkąt wyznaczający orientację względem krawędzi 
sprawia, że logo to nie może być stosowane na żadnych innych nośnikach. Ta forma najczęściej 
towarzyszy komunikacji kampanii.
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Wydruki wielkoformatowe 
Billboard

Wizualizacja przedstawia prawidłowe umiesz-
czenie logo WOSEBA w wersji rozszerzonej 
na billboardzie, zgodne z zasadami opisanymi 
w brandbooku. Margines wyznacza połowa 
wysokości trójkąta. Patrz str. 31-33.
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA ROZSZERZONA

Wydruki wielkoformatowe 
Citylight

Wizualizacja przedstawia prawidłowe 
umieszczenie logo WOSEBA w wersji
rozszerzonej na wydruku wielkoforma-
towym, zgodne z zasadami opisanymi  
w brandbooku. Margines wyznaczapołowa 
wysokości trójkąta. Patrz str. 31-33.
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Wydruki wielkoformatowe 
Flaga

Wizualizacja przedstawia prawidłowe umie-
szczenie logo WOSEBA w wersji 
rozszerzonej na fladze, zgodne z zasadami 
opisanymi w brandbooku. Margines wyznacza 
połowa wysokości trójkąta. Patrz str. 31-33.
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BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA ROZSZERZONA

Wydruki POS Shelfliner

Wizualizacja przedstawia prawidłowe umie-
szczenie logo WOSEBA w wersji rozszerzo-
nej na shelflinerze, zgodne z zasada-
mi opisanymi w brandbooku. Margines wyzna-
cza połowa wysokości trójkąta. Patrz str. 31-33.



  |  61

BRANDBOOK KOLORYSTYKA - WERSJA ROZSZERZONA

Ulotka składana

Wizualizacja przedstawia prawidłowe umie-
szczenie logo WOSEBA w wersji  rozszerzonej 
na ulotce, zgodne z zasadami opisanymi
w brandbooku. Margines wyznacza połowa 
wysokości trójkąta. Patrz str. 31-33.
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BRANDBOOK TYPOGRAFIA

04

Typografia
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TYPOGRAFIABRANDBOOK

GOTHAM MEDIUM

Typografia podstawowa

Podstawowym krojem pisma, wykorzystywa-
nym w przedstawieniu claimu marki Woseba 
jest font Gotham Medium. Krój wyróżniają 
prostota i nowoczesny wygląd. Wysoka czy-
telność gwarantuje szeroką funkcjonalność 
przekazu przy różnych zastosowaniach. 

WOLIMY BYĆ WYJĄTKOWI

abcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwxyzźż 
AĄCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ 
1234567890$%@’(,.;:#!?)
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Typografia uzupełniająca

W skład typografii dodatkowej wchodzi ze- 
 staw fontów, które są wykorzystywane w ma- 
teriałach promocyjnych, takich jak plakaty, 
katalogi, ulotki, stoiska targowe oraz w wielu 
innych materiałach, które zawierają nagłów-
ki, znaczniki i teksty opisowe. 

Nagłówki podstawowe

aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwxyzźż 
AĄCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ 
1234567890$%@’(,.;:#!?)

DIN CONDENSED
LIGHT

Teksty opisowe

aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwxyzźż 
aĄcĆDeĘFgHijKlłmnŃoÓprsśtuwXyzŹŻ 
1234567890$%@’(,.;:#!?)

DIN CONDENSED
REGULAR

Nagłówki specjalne

aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwxyzźż 
AĄCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ 
1234567890$%@’(,.;:#!?)

GOTHAM BOOK
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TYPOGRAFIABRANDBOOK

Typografia uzupełniająca, wyjaśniona na 
bazie projektu broszury

Przykładowy opis graficzny
stosowania określonych fontów.

DIN CONDENSED LIGHT

DIN 2014 REGULAR

GOTHAM BOOK01

02

03

02

03

03

02 02

01


	Logo
	Wersja podstawowa
	Logo
	Pole ochronne
	Pozycjonowanie logo Woseba
	Możliwe formy kolorystyczne logo
	Minimalna wysokość logo
	Przykłady niedozwolonych form modyfikacji i stosowania logo marki Woseba

	Logo
	Wersja podstawowa + claim
	Logo podstawowe + claim
	Woseba + Claim / Prawy – Konstrukcja
	Pole ochronne
	Pozycjonowanie logo Woseba
	Możliwe formy kolorystyczne logo
	Minimalna wielkość logo z claimem
	Przykłady niedozwolonych form modyfikacji i stosowania logo marki Woseba z claimem

	Logo
	Wersja rozszerzona
	Logo
	Woseba + Claim / Prawy – Konstrukcja
	Pole ochronne
	Pozycjonowanie logo Woseba
	Możliwe formy kolorystyczne logo
	Minimalna wielkość logo
	Przykłady niedozwolonych form modyfikacji i stosowania logo marki Woseba

	Typografia
	Typografia podstawowa
	Typografia uzupełniająca
	Typografia uzupełniająca, wyjaśniona na bazie projektu broszury



