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LOGOTYP

KONSTRUKCJA ZNAKU

Logotyp stworzony jest na bazie istniejącego znaku ECO SA. Logotypy spółek zależnych tworzone są poprzez dodanie nazwy miasta lub obszaru 
działalności firmy. 

Wielkość i wyrównanie elementów w logotypie prezentują poniższe przykłady.

Logotyp ECO SA

Sposób wyznaczenia znaku spółek zależnych

Rozróżniane są dwa kolory do opisu spółek zależnych: Miasto Spółki - kolor pomarańczowy, Nazwa Spółki - granatowy.

Przykłady konstrukcji znaków spółek zależnych

X

1/3 X Miasto Spółki

Miasto Spółki

X

1/3 X Nazwa Spółki

Nazwa Spółki
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LOGOTYP

POLE OCHRONNE

W celu zapewnienia czytelności logotypu należy zawsze stosować wokół niego pole ochronne. Jest to minimalna ilość wolnego miejsca wokół 
znaku, w której nie mogą pojawiać się inne elementy graficzne lub tekstowe.

Miasto Spółki

Miasto Spółki

Miasto Spółki
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LOGOTYP

POMARAŃCZOWY

C: 0 M: 65 Y: 100 K: 0

PANTONE: ORANGE 021

RAL farba lakierowa: 2004 Reinorange

Folie ORACALL: 35 pastel orange

Folie AVERY: 605 SF orange

GRANATOWY

C: 100 M: 60 Y: 0 K: 31

PANTONE: 541

RAL farba lakierowa: 5010

Folie ORACALL: 51 enziablau

Folie AVERY: 633 SF blue

Nazwa Spółki

Miasto Spółki

KOLORYSTYKA ZNAKU

Wykorzystywane są te same kolory, co w przypadku ECO SA. Zestawienie kolorów wraz z podziałem na rodzaje nośników opisane jest poniżej.
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LOGOTYP

Wersja pełnokolorowa

Wersje jednokolorowe

Wersje jednokolorowe na dopuszczalnych kolorowych tłach

Wersje jednokolorowe na 
tle czarnym i białym

Miasto Spółki

WERSJE KOLORYSTYCZNE

W zależności od potrzeb logo może występować w różnych wersjach kolorystycznych. W przypadku wersji jednokolorowych zaleca się 
używanie kolorów korporacyjnych. Dopuszczalne jest także użycie  logo w kolorze czarnym lub białym.
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Miasto Spółki

LOGOTYP

WIELKOŚĆ ZNAKU

Wersja podstawowa
W celu zapewnienia czytelności wersję podstawową znaku należy stosować tylko, gdy jego wysokość jest większa niż 9 mm.

Wersja mikro
W przypadku konieczności użycia znaku o wysokości mniejszej niż 9 mm należy stosować wersję mikro.
Sposób konstrukcji opisany jest poniżej.

Bezwzględnie nie należy stosować znaku o wysokości mniejszej niż 5 mm.

9 mm

27 mm

5 mm

5 mm

X

1/
2X

1/2X

Miasto Spółki
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CZCIONKA W ZNAKU

Do zapisania nazwy miasta lub spółki stosowana jest czcionka EFN Gilead Bold, kerning (odstęp między literami) o wartości -10.

LOGOTYP

EFN Gilead Bold - 
czcionka używana do zapisywania nazwy 

Miasta Spółki oraz Nazwy Spółki. 

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź

1234567890

EFN Gilead Bold
kerning: -10
justowanie do prawej

Miasto Spółki
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EFN Gilead Regular -
używana do zapisania nazwy spółki w logotypie oraz do treści ogłoszeń reklamowych.

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź

1234567890

Arial Regular, Bold, Italic -
stosowana do pism, e-maili i notatek firmowych.

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź

1234567890

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź

1234567890

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź

1234567890

EFN Gilead Bold -
używana do zapisywania haseł reklamowych i nagłówków.

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzżź

1234567890

LOGOTYP

TYPOGRAFIA
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LOGOTYP

ELEMENT GRAFICZNY - FALA

Element graficzny, zwany dalej FALĄ, użyty w logo wykorzystywany jest do konstrukcji szaty graficznej materiałów firmowych i ogłoszeń rekla-
mowych. Możliwe jest użycie elementu w trzech wariantach szerokości i wysokości, prezentowanych poniżej.

100% wysokości, 100% szerokości

FALA

100/100%

50/100%

30/100%

50% wysokości, 100% szerokości

30% wysokości, 100% szerokości

Miasto Spółki
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FALA

LOGOTYP

ELEMENT GRAFICZNY - FALA

FALA użyta w logo wykorzystywana jest do konstrukcji szaty graficznej materiałów firmowych i ogłoszeń reklamowych. Możliwe jest użycie 
elementu w trzech wariantach szerokości i wysokości, prezentowanych poniżej.

100/50%

50/50%

30/50%

100% wysokości, 50% szerokości

50% wysokości, 50% szerokości

30% wysokości, 50% szerokości
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WIZYTÓWKI

MATERIAŁY FIRMOWE

tel. kom.: XXX XXX XXX
e-mail: imie.nazwisko@domena.pl

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90

Wizytówka imienna

Rewers wizytówki

Wizytówka firmowa

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

9 mm

FALA:
100/50%

IMIĘ NAZWISKO:
EFN Gilead Bold 8 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

STANOWISKO:
EFN Gilead Regular 8 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

DANE:
EFN Gilead Regular 7 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

tekst justowany do lewej

DANE:
EFN Gilead Regular 7 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

tekst justowany do lewej

logotyp
wyśrodkowany

Imię Nazwisko
stanowisko
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WIZYTÓWKI

MATERIAŁY FIRMOWE

tel. kom.: XXX XXX XXX
e-mail: imie.nazwisko@domena.pl

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90

Imię Nazwisko
stanowisko
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MATERIAŁY FIRMOWE

tel. kom.: XXX XXX XXX
e-mail: imie.nazwisko@domena.pl

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90

Wizytówka imienna

Rewers wizytówki

Wizytówka firmowa

Imię Nazwisko
stanowisko

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

9 mm

FALA:
100/50%

IMIĘ NAZWISKO:
EFN Gilead Bold 8 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

STANOWISKO:
EFN Gilead Regular 8 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

DANE:
EFN Gilead Regular 7 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

tekst justowany do lewej

DANE:
EFN Gilead Regular 7 pkt.
interlinia 9 pkt.
kerning: -10

tekst justowany do lewej

logotyp
wyśrodkowany

5 mm

WIZYTÓWKI
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MATERIAŁY FIRMOWE

tel. kom.: XXX XXX XXX
e-mail: imie.nazwisko@domena.pl

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90

Imię Nazwisko
stanowisko

WIZYTÓWKI
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20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

DATA:
Arial Regular 9 pkt.
kerning -10
justowanie do prawej

PAGINACJA:
Arial Regular 9 pkt.
kerning -10
justowanie do prawej

ADRESAT:
Arial Regular 10 pkt.
interlinia 12 pkt.
kerning -10
justowanie do lewej

DANE:
EFN Gilead Regular 7 pkt.
interlinia 8,4 pkt.
kerning -10
justowanie do lewej
tekst wyśrodkowany
wzglêdem poziomej osi FALI

NAG£ÓWEK:
Arial Bold 14 pkt.
kerning -10
justowanie do lewej

TEKST:
Arial Regular 10 pkt.
interlinia 12 pkt.
kerning -10
justowanie pe³ne
ostatni do lewej

40 mm

14 mm

ADRESAT:
Lorem ipsum dolor sit amet
ul. Consectetur 12/34
Miejscowość 12-345

SPRAWA, PISMO DOTYCZY

Miejscowość, data: DD/MM/RRRR

Strona X/X

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, tak¿e d³ugiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90

Morbi vulputate, enim in tincidunt aliquet, dolor dui facilisis libero, scelerisque volutpat augue nunc ut felis. 
Donec feugiat, sem ac sagittis iaculis, neque nisl scelerisque arcu, id vulputate justo libero nec neque. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque adipiscing enim 
non lectus placerat bibendum. Integer non libero leo. Curabitur non tortor nec risus tincidunt tincidunt. Curabi-
tur rhoncus dignissim erat nec eleifend. Curabitur consequat adipiscing lectus lacinia ultricies. Suspendisse 
potenti. Ut auctor condimentum tellus id adipiscing. Duis diam metus, semper quis pharetra eget, commodo 
sit amet neque.

Suspendisse erat nibh, consectetur gravida consequat et, tincidunt ut lectus. Suspendisse mauris tortor, 
varius semper tristique dictum, hendrerit id ante. Phasellus quis velit dui, et iaculis lacus. Duis vitae dui eu 
lectus venenatis congue ut auctor lectus. Nam molestie dolor id nisl laoreet viverra semper metus sagittis. 
Cras ullamcorper mollis felis, in lobortis est ornare tincidunt. Mauris ac urna nec ipsum mattis porta. In feugiat 
viverra tristique. Maecenas vestibulum lectus vel mauris congue quis ornare nisi rhoncus. Praesent eu pulvi-
nar sapien. Sed vel ipsum dui. Suspendisse mattis ante vel turpis vestibulum tincidunt.

Aliquam erat volutpat. Mauris eget metus neque, eget faucibus risus. Aenean at eros lorem, in condimentum 
purus. Aenean elementum, arcu non malesuada malesuada, neque purus aliquam erat, ut fermentum arcu 
nulla non diam. Morbi mattis, erat ac dapibus tempus, arcu magna sollicitudin lectus, ut molestie dolor velit at 
sapien. Suspendisse potenti. Quisque placerat sem et odio vulputate volutpat. Etiam lorem dui, lacinia vel 
dapibus non, vehicula eget neque. Nunc pharetra feugiat mauris. Nulla sapien turpis, varius vitae feugiat at, 
interdum quis sem. Sed quis ligula feugiat est pharetra ullamcorper. Pellentesque viverra tincidunt leo, vel 
dictum purus scelerisque ac. Curabitur tincidunt elementum ante, eget vestibulum metus egestas quis. Vesti-
bulum semper nisi mauris, quis sagittis quam. Ut quis diam sed ligula condimentum vehicula non id ante. 
Vivamus vel bibendum libero. 

Nam molestie dolor id nisl laoreet viverra semper metus sagittis. Cras ullamcorper mollis felis, in lobortis est 
ornare tincidunt. Mauris ac urna nec ipsum mattis porta. In feugiat viverra tristique. Maecenas vestibulum 
lectus vel mauris congue quis ornare nisi rhoncus. Praesent eu pulvinar sapien.

FALA:
50/50%
wyrównana do
dolnej krawêdzi

MATERIAŁY FIRMOWE

LISTOWNIK



XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90
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XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, tak¿e d³ugiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

DATA:
Arial Regular 9 pkt.
kerning -10
justowanie do prawej

PAGINACJA:
Arial Regular 9 pkt.
kerning -10
justowanie do prawej

ADRESAT:
Arial Regular 10 pkt.
interlinia 12 pkt.
kerning -10
justowanie do lewej

NAG£ÓWEK:
Arial Bold 14 pkt.
kerning -10
justowanie do lewej

TEKST:
Arial Regular 10 pkt.
interlinia 12 pkt.
kerning -10
justowanie pe³ne
ostatni do lewej

40 mm

14 mm

ADRESAT:
Lorem ipsum dolor sit amet
ul. Consectetur 12/34
Miejscowość 12-345

SPRAWA, PISMO DOTYCZY

Miejscowość, data: DD/MM/RRRR

Strona X/X

Morbi vulputate, enim in tincidunt aliquet, dolor dui facilisis libero, scelerisque volutpat augue nunc ut felis. 
Donec feugiat, sem ac sagittis iaculis, neque nisl scelerisque arcu, id vulputate justo libero nec neque. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque adipiscing enim 
non lectus placerat bibendum. Integer non libero leo. Curabitur non tortor nec risus tincidunt tincidunt. Curabi-
tur rhoncus dignissim erat nec eleifend. Curabitur consequat adipiscing lectus lacinia ultricies. Suspendisse 
potenti. Ut auctor condimentum tellus id adipiscing. Duis diam metus, semper quis pharetra eget, commodo 
sit amet neque.

Suspendisse erat nibh, consectetur gravida consequat et, tincidunt ut lectus. Suspendisse mauris tortor, 
varius semper tristique dictum, hendrerit id ante. Phasellus quis velit dui, et iaculis lacus. Duis vitae dui eu 
lectus venenatis congue ut auctor lectus. Nam molestie dolor id nisl laoreet viverra semper metus sagittis. 
Cras ullamcorper mollis felis, in lobortis est ornare tincidunt. Mauris ac urna nec ipsum mattis porta. In feugiat 
viverra tristique. Maecenas vestibulum lectus vel mauris congue quis ornare nisi rhoncus. Praesent eu pulvi-
nar sapien. Sed vel ipsum dui. Suspendisse mattis ante vel turpis vestibulum tincidunt.

Aliquam erat volutpat. Mauris eget metus neque, eget faucibus risus. Aenean at eros lorem, in condimentum 
purus. Aenean elementum, arcu non malesuada malesuada, neque purus aliquam erat, ut fermentum arcu 
nulla non diam. Morbi mattis, erat ac dapibus tempus, arcu magna sollicitudin lectus, ut molestie dolor velit at 
sapien. Suspendisse potenti. Quisque placerat sem et odio vulputate volutpat. Etiam lorem dui, lacinia vel 
dapibus non, vehicula eget neque. Nunc pharetra feugiat mauris. Nulla sapien turpis, varius vitae feugiat at, 
interdum quis sem. Sed quis ligula feugiat est pharetra ullamcorper. Pellentesque viverra tincidunt leo, vel 
dictum purus scelerisque ac. Curabitur tincidunt elementum ante, eget vestibulum metus egestas quis. Vesti-
bulum semper nisi mauris, quis sagittis quam. Ut quis diam sed ligula condimentum vehicula non id ante. 
Vivamus vel bibendum libero. 

Nam molestie dolor id nisl laoreet viverra semper metus sagittis. Cras ullamcorper mollis felis, in lobortis est 
ornare tincidunt. Mauris ac urna nec ipsum mattis porta. In feugiat viverra tristique. Maecenas vestibulum 
lectus vel mauris congue quis ornare nisi rhoncus. Praesent eu pulvinar sapien.

DANE:
EFN Gilead Regular 7 pkt.
interlinia 8,4 pkt.
kerning -10
justowanie do lewej
tekst wyśrodkowany
wzglêdem poziomej osi FALI

FALA:
50/50%
wyrównana do
dolnej krawêdzi

MATERIAŁY FIRMOWE

LISTOWNIK



XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124
tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
NIP 123 456 78 90



20

20 mm

20 mm 20 mm

20 mm

20 mm

PAGINACJA:
Arial Regular 9 pkt.
kerning -10
justowanie do prawej

TEKST:
Arial Regular 10 pkt.
interlinia 12 pkt.
kerning -10
justowanie pe³ne
ostatni do lewej

14 mm

Strona X/X

Morbi vulputate, enim in tincidunt aliquet, dolor dui facilisis libero, scelerisque volutpat augue nunc ut felis. 
Donec feugiat, sem ac sagittis iaculis, neque nisl scelerisque arcu, id vulputate justo libero nec neque. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque adipiscing enim 
non lectus placerat bibendum. Integer non libero leo. Curabitur non tortor nec risus tincidunt tincidunt. Curabi-
tur rhoncus dignissim erat nec eleifend. Curabitur consequat adipiscing lectus lacinia ultricies. Suspendisse 
potenti. Ut auctor condimentum tellus id adipiscing. Duis diam metus, semper quis pharetra eget, commodo 
sit amet neque.

Suspendisse erat nibh, consectetur gravida consequat et, tincidunt ut lectus. Suspendisse mauris tortor, 
varius semper tristique dictum, hendrerit id ante. Phasellus quis velit dui, et iaculis lacus. Duis vitae dui eu 
lectus venenatis congue ut auctor lectus. Nam molestie dolor id nisl laoreet viverra semper metus sagittis. 
Cras ullamcorper mollis felis, in lobortis est ornare tincidunt. Mauris ac urna nec ipsum mattis porta. In feugiat 
viverra tristique. Maecenas vestibulum lectus vel mauris congue quis ornare nisi rhoncus. Praesent eu pulvi-
nar sapien. Sed vel ipsum dui. Suspendisse mattis ante vel turpis vestibulum tincidunt.

Aliquam erat volutpat. Mauris eget metus neque, eget faucibus risus. Aenean at eros lorem, in condimentum 
purus. Aenean elementum, arcu non malesuada malesuada, neque purus aliquam erat, ut fermentum arcu 
nulla non diam. Morbi mattis, erat ac dapibus tempus, arcu magna sollicitudin lectus, ut molestie dolor velit at 
sapien. Suspendisse potenti. Quisque placerat sem et odio vulputate volutpat. Etiam lorem dui, lacinia vel 
dapibus non, vehicula eget neque. Nunc pharetra feugiat mauris. Nulla sapien turpis, varius vitae feugiat at, 
interdum quis sem. Sed quis ligula feugiat est pharetra ullamcorper. Pellentesque viverra tincidunt leo, vel 
dictum purus scelerisque ac. Curabitur tincidunt elementum ante, eget vestibulum metus egestas quis. Vesti-
bulum semper nisi mauris, quis sagittis quam. Ut quis diam sed ligula condimentum vehicula non id ante. 
Vivamus vel bibendum libero.

Cras molestie nisl nec dui porttitor faucibus. Curabitur non sem ligula, semper tempor justo. Nam iaculis fauci-
bus nulla a sagittis. Etiam aliquam dui sed eros vestibulum aliquet. Phasellus tincidunt viverra lacus sed 
blandit. Proin ultrices pharetra nisi eget egestas. Maecenas at tellus ut est porta elementum vulputate porttitor 
turpis. Vestibulum sagittis, metus vel interdum aliquet, felis augue lacinia dui, rhoncus porta metus massa ut 
odio. Nunc eu vehicula dui. Nullam id pulvinar lacus. Mauris dictum varius pellentesque.

Sed lacus nisi, dignissim vel suscipit id, pretium a libero. Vestibulum congue justo in nisi pulvinar pulvinar. 
Quisque viverra, nulla id fringilla pretium, tellus magna lacinia nunc, id interdum lorem nisl non tortor. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut ullamcorper fringilla 
enim eu ultricies. Phasellus sem elit, varius in ullamcorper congue, sollicitudin quis elit. Suspendisse interdum 
placerat leo, sed commodo mauris venenatis vitae. Fusce volutpat felis quis risus ultrices ut vehicula lorem 
ultrices. Aenean dictum diam pulvinar ligula blandit pharetra. Fusce sit amet nunc turpis, id blandit nisl. Pellen-
tesque at tortor magna, nec tincidunt ipsum. Fusce erat massa, vestibulum vitae condimentum a, ornare at 
nisi. Aenean sed magna et velit egestas laoreet ac sed leo. Maecenas ac elit vel tortor aliquam lacinia. 
Vivamus quis mauris velit, tincidunt hendrerit sem. Vestibulum et sem a ligula ornare placerat. Aliquam erat 
volutpat. 

Aliquam erat volutpat. Mauris eget metus neque, eget faucibus risus. Aenean at eros lorem, in condimentum 
purus. Aenean elementum, arcu non malesuada malesuada, neque purus aliquam erat, ut fermentum arcu 
nulla non diam. Morbi mattis, erat ac dapibus tempus, arcu magna sollicitudin lectus, ut molestie dolor velit at 
sapien. Suspendisse potenti. Quisque placerat sem et odio vulputate volutpat. Etiam lorem dui, lacinia vel 
dapibus non, vehicula eget neque. Nunc pharetra feugiat mauris. Nulla sapien turpis, varius vitae feugiat at, 
interdum quis sem. Sed quis ligula feugiat est pharetra ullamcorper. Pellentesque viverra tincidunt leo, vel 
dictum purus scelerisque ac. Curabitur tincidunt elementum ante, eget vestibulum metus egestas quis. Vesti-
bulum semper nisi mauris, quis sagittis quam. Ut quis diam sed ligula condimentum vehicula non id ante.

FALA:
50/50%
wyrównana do
dolnej krawêdzi

MATERIAŁY FIRMOWE

LISTOWNIK
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20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

PAGINACJA:
Arial Regular 9 pkt.
kerning -10
justowanie do prawej

TEKST:
Arial Regular 10 pkt.
interlinia 12 pkt.
kerning -10
justowanie pe³ne
ostatni do lewej

14 mm

Strona X/X

Morbi vulputate, enim in tincidunt aliquet, dolor dui facilisis libero, scelerisque volutpat augue nunc ut felis. 
Donec feugiat, sem ac sagittis iaculis, neque nisl scelerisque arcu, id vulputate justo libero nec neque. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque adipiscing enim 
non lectus placerat bibendum. Integer non libero leo. Curabitur non tortor nec risus tincidunt tincidunt. Curabi-
tur rhoncus dignissim erat nec eleifend. Curabitur consequat adipiscing lectus lacinia ultricies. Suspendisse 
potenti. Ut auctor condimentum tellus id adipiscing. Duis diam metus, semper quis pharetra eget, commodo 
sit amet neque.

Suspendisse erat nibh, consectetur gravida consequat et, tincidunt ut lectus. Suspendisse mauris tortor, 
varius semper tristique dictum, hendrerit id ante. Phasellus quis velit dui, et iaculis lacus. Duis vitae dui eu 
lectus venenatis congue ut auctor lectus. Nam molestie dolor id nisl laoreet viverra semper metus sagittis. 
Cras ullamcorper mollis felis, in lobortis est ornare tincidunt. Mauris ac urna nec ipsum mattis porta. In feugiat 
viverra tristique. Maecenas vestibulum lectus vel mauris congue quis ornare nisi rhoncus. Praesent eu pulvi-
nar sapien. Sed vel ipsum dui. Suspendisse mattis ante vel turpis vestibulum tincidunt.

Aliquam erat volutpat. Mauris eget metus neque, eget faucibus risus. Aenean at eros lorem, in condimentum 
purus. Aenean elementum, arcu non malesuada malesuada, neque purus aliquam erat, ut fermentum arcu 
nulla non diam. Morbi mattis, erat ac dapibus tempus, arcu magna sollicitudin lectus, ut molestie dolor velit at 
sapien. Suspendisse potenti. Quisque placerat sem et odio vulputate volutpat. Etiam lorem dui, lacinia vel 
dapibus non, vehicula eget neque. Nunc pharetra feugiat mauris. Nulla sapien turpis, varius vitae feugiat at, 
interdum quis sem. Sed quis ligula feugiat est pharetra ullamcorper. Pellentesque viverra tincidunt leo, vel 
dictum purus scelerisque ac. Curabitur tincidunt elementum ante, eget vestibulum metus egestas quis. Vesti-
bulum semper nisi mauris, quis sagittis quam. Ut quis diam sed ligula condimentum vehicula non id ante. 
Vivamus vel bibendum libero.

Cras molestie nisl nec dui porttitor faucibus. Curabitur non sem ligula, semper tempor justo. Nam iaculis fauci-
bus nulla a sagittis. Etiam aliquam dui sed eros vestibulum aliquet. Phasellus tincidunt viverra lacus sed 
blandit. Proin ultrices pharetra nisi eget egestas. Maecenas at tellus ut est porta elementum vulputate porttitor 
turpis. Vestibulum sagittis, metus vel interdum aliquet, felis augue lacinia dui, rhoncus porta metus massa ut 
odio. Nunc eu vehicula dui. Nullam id pulvinar lacus. Mauris dictum varius pellentesque.

Sed lacus nisi, dignissim vel suscipit id, pretium a libero. Vestibulum congue justo in nisi pulvinar pulvinar. 
Quisque viverra, nulla id fringilla pretium, tellus magna lacinia nunc, id interdum lorem nisl non tortor. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut ullamcorper fringilla 
enim eu ultricies. Phasellus sem elit, varius in ullamcorper congue, sollicitudin quis elit. Suspendisse interdum 
placerat leo, sed commodo mauris venenatis vitae. Fusce volutpat felis quis risus ultrices ut vehicula lorem 
ultrices. Aenean dictum diam pulvinar ligula blandit pharetra. Fusce sit amet nunc turpis, id blandit nisl. Pellen-
tesque at tortor magna, nec tincidunt ipsum. Fusce erat massa, vestibulum vitae condimentum a, ornare at 
nisi. Aenean sed magna et velit egestas laoreet ac sed leo. Maecenas ac elit vel tortor aliquam lacinia. 
Vivamus quis mauris velit, tincidunt hendrerit sem. Vestibulum et sem a ligula ornare placerat. Aliquam erat 
volutpat. 

Aliquam erat volutpat. Mauris eget metus neque, eget faucibus risus. Aenean at eros lorem, in condimentum 
purus. Aenean elementum, arcu non malesuada malesuada, neque purus aliquam erat, ut fermentum arcu 
nulla non diam. Morbi mattis, erat ac dapibus tempus, arcu magna sollicitudin lectus, ut molestie dolor velit at 
sapien. Suspendisse potenti. Quisque placerat sem et odio vulputate volutpat. Etiam lorem dui, lacinia vel 
dapibus non, vehicula eget neque. Nunc pharetra feugiat mauris. Nulla sapien turpis, varius vitae feugiat at, 
interdum quis sem. Sed quis ligula feugiat est pharetra ullamcorper. Pellentesque viverra tincidunt leo, vel 
dictum purus scelerisque ac. Curabitur tincidunt elementum ante, eget vestibulum metus egestas quis. Vesti-
bulum semper nisi mauris, quis sagittis quam. Ut quis diam sed ligula condimentum vehicula non id ante.

FALA:
50/50%
wyrównana do
dolnej krawêdzi

MATERIAŁY FIRMOWE

LISTOWNIK
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SEGREGATOR

MATERIAŁY FIRMOWE

www.peczgrupyeco.pl

Dostarczamy
ciep³o dla Ciebie

HASŁO:
EFN Gilead Bold  24 pkt. 
interlinia 28,8 pkt.
kerning: -10
justowanie do prawej
napis wkomponowany
w środek osi wyznaczonego pola.

WWW:
EFN Gilead Bold  12 pkt. 
kerning: -10
justowanie do prawej
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MATERIAŁY FIRMOWE

20 mm
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FALA:
100/100%
wyrównana do
dolnej krawêdzi
rozk³adówki

TYTU£ DOKUMENTU:
EFN Gilead Regular 16 pkt.
kerning -10
jutowanie do lewej

FOTO:
Na p³ycie CD do³¹czonej do Ksiêgi Znaku
dostepna jest baza zdjêæ.

OFERTA WSPÓ£PRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY - OKŁADKA
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FALA:
100/100%
wyrównana do
dolnej krawêdzi
rozk³adówki

TYTU£ DOKUMENTU:
EFN Gilead Regular 16 pkt.
kerning -10
jutowanie do lewej

FOTO:
Na p³ycie CD do³¹czonej do Ksiêgi Znaku
dostepna jest baza zdjêæ.

OFERTA WSPÓ£PRACY
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REKLAMY PRASOWE

UKŁAD PIONOWY

Możliwe są trzy sposoby wyznaczenia pola pod zdjęcie i treść ogłoszenia. W każdym przypadku wykorzystywana jest FALA w odniesieniu do 
wysokości formatu ogłoszenia/reklamy.

25%

50%

75%

25
%

50
%

75
%

FALA: 50/50% - domknięta od dołu do formatu ogłoszenia

FALA

DOMKNIĘCIE

FALA: 50/50% - domknięta od dołu do formatu ogłoszenia

FALA: 50/50% - domknięta od dołu do formatu ogłoszenia
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UKŁAD POZIOMY

REKLAMY PRASOWE

50%

FALA: 30/50% - domknięta od dołu do formatu ogłoszenia

50
%

75%

FALA: 30/50% - domknięta od dołu do formatu ogłoszenia

75
%

25%

FALA: 30/50% - domknięta od dołu do formatu ogłoszenia

25
%

FALA

DOMKNIĘCIE
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POLE FOTO 50%
POWIERZCHNI

Dostarczamy ciep³o
dla Ciebie

40-60 mm

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed id 
libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. Donec 
congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed et dui at quam 
lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et libero imperdiet 
pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque malesuada nibh, 
bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis varius nec, tristique 
a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Quisque dapibus ultrices 
ipsum, ac consequat velit gravida in.

www.peczgrupyeco.pl

HAS£O:
EFN Gilead Bold 24 pkt.
interlinia 28,8 pkt.  
kerning: -10
justowanie do lewej

LOGO:
Szerokośæ logotypu ustalamy od minimalnie 40
do maksymalnie 60 mm szerokości -
w zale¿ności od ilości i rozk³adu tekstu og³oszenia.

TEKST:
EFN Gilead Regular 9 pkt.
interlinia 10,8 pkt.  
kerning: -10
justowanie pe³ne ostatni do lewej

WWW:
wielkosæ czcionki wiêksza o 3 punkty
od czcionki w tekście - Bold
interlinia 10,8 pkt.  
kerning: -10
justowanie do lewej

REKLAMY PRASOWE

SKŁAD REKLAMY A4



Dostarczamy ciepło
dla Ciebie

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed id 
libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. Donec 
congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed et dui at quam 
lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et libero imperdiet 
pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque malesuada nibh, 
bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis varius nec, tristique 
a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Quisque dapibus ultrices 
ipsum, ac consequat velit gravida in.

www.peczgrupyeco.pl
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REKLAMY PRASOWE

KOLORYSTYKA

Przykładowa konstrukcja na bazie ogłoszenia A4 - POLE FOTO 50%

Dostarczamy ciepło
dla Ciebie

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed id 
libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. Donec 
congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed et dui at quam 
lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et libero imperdiet 
pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque malesuada nibh, 
bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis varius nec, tristique 
a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Quisque dapibus ultrices 
ipsum, ac consequat velit gravida in.

www.peczgrupyeco.pl

Dostarczamy ciepło
dla Ciebie

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed id 
libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. Donec 
congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed et dui at quam 
lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et libero imperdiet 
pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque malesuada nibh, 
bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis varius nec, tristique 
a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Quisque dapibus ultrices 
ipsum, ac consequat velit gravida in.

www.peczgrupyeco.pl

Dopuszczalna kolorystyka w ogłoszeniach
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Dostarczamy ciepło
dla Ciebie

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed id 
libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. Donec 
congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed et dui at quam 
lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et libero imperdiet 
pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque malesuada nibh, 
bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis varius nec, tristique 
a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Quisque dapibus ultrices 
ipsum, ac consequat velit gravida in.

www.peczgrupyeco.pl
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Dostarczamy ciepło
dla Ciebie

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed id 
libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. Donec 
congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed et dui at quam 
lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et libero imperdiet 
pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque malesuada nibh, 
bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis varius nec, tristique 
a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Quisque dapibus ultrices 
ipsum, ac consequat velit gravida in.

www.peczgrupyeco.pl

Dostarczamy ciepło
dla Ciebie

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed id 
libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. Donec 
congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed et dui at quam 
lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et libero imperdiet 
pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque malesuada nibh, 
bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis varius nec, tristique 
a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Quisque dapibus ultrices 
ipsum, ac consequat velit gravida in.

www.peczgrupyeco.pl

REKLAMY PRASOWE

KOLORYSTYKA
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ECO + CS + TP

Wyznaczanie pola ochronnego dla zgrupowanych elementów

Pole ochronne

ZASADY BUDOWY ZESTAWIENIA ZNAKÓW
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Dostarczamy ciep³o
dla Ciebie
Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed 
id libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. 
Donec congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed 
et dui at quam lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et 
libero imperdiet pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque 
malesuada nibh, bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis 
varius nec, tristique a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Qu-
isque dapibus ultrices ipsum, ac consequat velit gravida in. Donec congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. 

www.peczgrupyeco.pl

HAS£O:
EFN Gilead Bold 24 pkt.
interlinia 28,8 pkt.  
kerning: -10
justowanie do lewej

Wielkośæ logotypu ustalamy od minimalnie 40
do maksymalnie 60 mm szerokości -
w zale¿ności od ilości i rozk³adu tekstu og³oszenia.

TEKST:
EFN Gilead Regular 9 pkt.
interlinia 10,8 pkt.  
kerning: -10
justowanie pe³ne ostatni do lewej

WWW:
Wielkosæ czcionki wiêksza o 3 punkty
od czcionki w tekście - Bold
interlinia 10,8 pkt.  
kerning: -10
justowanie do lewej

POLE FOTO 50%
POWIERZCHNI

ECO + CS + TP

REKLAMA PRASOWA Z UŻYCIEM ECO + CS + TP



Dostarczamy ciepło
dla Ciebie

www.peczgrupyeco.pl

Quisque diam urna, placerat sit amet suscipit a, sagittis non eros. Vestibulum fermentum magna ultrices nunc feugiat aliquam. Sed 
id libero sem, consequat luctus mauris. Sed sed sapien quis sapien placerat sagittis vel ac felis. Nulla ut nunc lacus, et vehicula enim. 
Donec congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Suspendisse porttitor suscipit diam, vel tincidunt massa molestie nec. Aliquam et diam eros. Sed 
et dui at quam lacinia bibendum vitae quis risus. Duis consectetur sagittis dolor, at pretium arcu venenatis quis. Morbi at lacus et 
libero imperdiet pharetra. Cras vulputate nunc vel diam tristique pretium. Donec luctus, nulla bibendum tincidunt sagittis, nisl neque 
malesuada nibh, bibendum pulvinar ante urna at nunc. Sed pretium libero mauris, ut viverra lorem. Aliquam quam nulla, aliquet quis 
varius nec, tristique a tortor. Nam sed libero ipsum, a pharetra risus. Sed massa lacus, cursus ut aliquam at, pharetra eu massa. Qu-
isque dapibus ultrices ipsum, ac consequat velit gravida in. Donec congue rhoncus venenatis. Vivamus porta viverra erat a aliquam. 
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3X3

Moduły wyliczane według standardów Gazety Wyborczej

Gazeta Wyborcza - 3x3 moduły (148,4 mm x 179,4 mm)

POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

www.peczgrupyeco.pl

Dostarczamy
ciep³o dla Ciebie
Nulla facilisi. In varius, neque vel laoreet adipiscing, arcu elit pharetra augue, ac mollis ipsum turpis a lacus. 
Etiam tempus tincidunt arcu quis pharetra. Mauris auctor tempus nibh, in porta odio gravida nec. Aliquam 
erat volutpat. Ut in velit quam. In in dui sed velit interdum mattis vehicula eget lectus. Morbi vel cursus 

148,4

179,4
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5X2

Gazeta Wyborcza - 5x2 moduły (250 mm x 118,5 mm)

POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

Nulla facilisi. In varius, neque vel laoreet adipiscing, arcu elit pharetra augue, ac 
mollis ipsum turpis a lacus. Etiam tempus tincidunt arcu quis pharetra. Mauris 
auctor tempus nibh, in porta odio gravida nec. Aliquam erat volutpat. Ut in velit 
quam. In in dui sed velit interdum mattis vehicula eget lectus. Morbi vel cursus 
erat. Vestibulum commodo porttitor urna non eleifend. Nam vulputate tortor 
non neque rhoncus euismod. Nulla aliquam mauris ut enim feugiat adipiscing. 

www.peczgrupyeco.pl

Dostarczamy
ciep³o dla Ciebie

250

118,5
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2X4

Gazeta Wyborcza - 2x4 moduły (97,6 mm x 240,4 mm)

POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

Dostarczamy
ciep³o dla Ciebie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Morbi faucibus ullamcorper risus auctor placerat. 
Integer porta eros ut felis malesuada hendrerit. 
Maecenas ante lorem, fermentum non accumsan sed, 
luctus eget nibh. Curabitur a risus ac lectus tristique 
sagittis. Etiam libero leo, accumsan id pretium a, 
pretium a massa. Praesent vitae nunc nisl, quis blandit 
erat. Cras vestibulum iaculis ullamcorper. Nam id ante 
urna, id cursus eros. Vivamus varius fringilla lorem a 
rutrum. Curabitur nec sem sapien, vel dignissim orci. 
Praesent metus augue, adipiscing ac lobortis luctus, 
facilisis ac odio. Pellentesque vel mauris urna, eget 
posuere mi. Donec quis velit diam. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesu-
ada fames ac turpis egestas. Cras vestibulum, metus 
ut rutrum vulputate, enim ante dapibus eros, ut 
consectetur massa nisl eu urna.

Nunc arcu dolor, pellentesque ut vehicula sed, 
molestie vitae lorem. In semper semper mauris vel 
mattis. In sed ultrices arcu. Curabitur nisl leo, feugiat a 
euismod sit amet, eleifend nec ipsum.

www.peczgrupyeco.pl

97,6
240,4
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www.peczgrupyeco.pl

Dostarczamy ciep³o dla Ciebie

5X1

Gazeta Wyborcza - 5x1 moduły (250 mm x 57,5 mm)

POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

250

57,5
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POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

OGŁOSZENIE O AWARII

4 moduły Gazety Wybroczej (97,6 mm x118,5 mm)

TYTUŁ:
EFN Gilead Bold 12 pkt.
interlinia 14,4 pkt.
kerning: -10
tekst justowany do lewej

TEKST:
EFN Gilead Regular 8 pkt.
interlinia 9,6 pkt.
kerning: -10
tekst justowany ostatni 
do lewej

WWW:
EFN Gilead Regular 11 pkt.
kerning: -10
tekst justowany do prawej

LOGOTYP:
dopasowany polem 
ochronnym do połowy
szerokości ogłoszenia

OBRYS:
grubość 1 pkt

FALA:
30/50% dopasowana
do szerokości ogłoszenia

MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE 
CIEPŁA W REJONACH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse 
lorem augue, congue vel porta ut, venenatis eget ligula. Nunc 
lorem leo, adipiscing non interdum in, semper non ante. Aenean 
consectetur fermentum diam non fermentum. Vestibulum ut massa 
vitae arcu facilisis placerat at at libero. Etiam molestie justo ut purus 
tristique consequat. Duis orci mi, lobortis ut tristique quis, malesuada 
vitae sapien. Etiam dignissim feugiat elit, et mattis est facilisis laoreet. 
Morbi commodo lorem eget libero sagittis mollis. Nam aliquam 
suscipit consequat. Nunc semper imperdiet lectus, ut facilisis nisl 
facilisis eget. Aliquam erat volutpat. Donec venenatis ipsum nec 
metus tempus vel elementum urna feugiat. Duis eget tortor ut 
diam eleifend suscipit eget feugiat urna. Quisque aliquam ipsum sit 
amet nunc facilisis aliquam. Vivamus sit amet tincidunt libero. Sed 
in diam justo, sed convallis mauris. Praesent a purus diam. Proin ac 
nulla egestas nisi elementum auctor at eu orci. Sed et velit non risus 
ornare hendrerit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Vestibulum in nulla vel justo posuere convallis et facilisis nunc. 
Proin quam mauris, placerat vitae lobortis et, fermentum non erat. 
Curabitur id ipsum orci, id aliquam dui. Fusce sit amet nibh in tellus 
commodo pretium eu sit amet nisi. Nulla sed nisl leo, nec facilisis 
metus. Phasellus mattis justo et dui tristique pellentesque non 
quis nulla. Sed vehicula, magna ut lobortis tincidunt, mauris mauris 
eleifend magna, id blandit nisl sapien sed libero. Nulla pellentesque 
pulvinar libero, a condimentum eros adipiscing vel. Nam fermentum 
turpis commodo dolor interdum tempus. Morbi nec elit urna, nec 
egestas quam. Morbi imperdiet nulla auctor leo eleifend elementum. 
Phasellus cursus dapibus nunc, eu venenatis magna convallis eu. 
Aenean a ligula urna. Aliquam arcu urna, congue in pharetra nec, 
ullamcorper id risus. Donec ut vestibulum nisl. Morbi massa orci, 
mattis non viverra at, feugiat eget turpis. Vestibulum auctor augue 
sodales urna faucibus tincidunt. Suspendisse molestie purus eget 
arcu faucibus vehicula. Nam lacinia dui a est ornare in blandit quam 
bibendum. Aenean vitae lorem vitae ligula volutpat volutpat. Morbi 
pharetra ultrices risus, id scelerisque nisi aliquam vitae. Morbi vel urna 
non sem luctus semper. Donec nec posuere tortor. Sed libero turpis, 
adipiscing non ultrices in, aliquet ut eros. Nulla eleifend neque erat. 

www.peczgrupyeco.pl
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OGŁOSZENIE O AWARII

4 moduły Gazety Wybroczej (97,6 mm x118,5 mm)

POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE 
CIEPŁA W REJONACH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse 
lorem augue, congue vel porta ut, venenatis eget ligula. Nunc lorem 
leo, adipiscing non interdum in, semper non ante. Aenean consectetur 
fermentum diam non fermentum. Vestibulum ut massa vitae arcu 
facilisis placerat at at libero. Etiam molestie justo ut purus tristique 
consequat. Duis orci mi, lobortis ut tristique quis, malesuada vitae 
sapien. Etiam dignissim feugiat elit, et mattis est facilisis laoreet. Morbi 
commodo lorem eget libero sagittis mollis. Nam aliquam suscipit 
consequat. Nunc semper imperdiet lectus, ut facilisis nisl facilisis eget. 
Aliquam erat volutpat. Donec venenatis ipsum nec metus tempus vel 
elementum urna feugiat. Duis eget tortor ut diam eleifend suscipit 
eget feugiat urna. Quisque aliquam ipsum sit amet nunc facilisis 
aliquam. Vivamus sit amet tincidunt libero. Sed in diam justo, sed 
convallis mauris. Praesent a purus diam. Proin ac nulla egestas nisi 
elementum auctor at eu orci. Sed et velit non risus ornare hendrerit. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum 
in nulla vel justo posuere convallis et facilisis nunc. Proin quam mauris, 
placerat vitae lobortis et, fermentum non erat. Curabitur id ipsum 
orci, id aliquam dui. Fusce sit amet nibh in tellus commodo pretium 
eu sit amet nisi. Nulla sed nisl leo, nec facilisis metus. Phasellus mattis 
justo et dui tristique pellentesque non quis nulla. Sed vehicula, magna 
ut lobortis tincidunt, mauris mauris eleifend magna, id blandit nisl 
sapien sed libero. Nulla pellentesque pulvinar libero, a condimentum 
eros adipiscing vel. Nam fermentum turpis commodo dolor interdum 
tempus. Morbi nec elit urna, nec egestas quam. Morbi imperdiet nulla 
auctor leo eleifend elementum. Phasellus cursus dapibus nunc, eu 
venenatis magna convallis eu. 
Aenean a ligula urna. Aliquam arcu urna, congue in pharetra nec, 
ullamcorper id risus. Donec ut vestibulum nisl. Morbi massa orci, 
mattis non viverra at, feugiat eget turpis. Vestibulum auctor augue 
sodales urna faucibus tincidunt. Suspendisse molestie purus eget 
arcu faucibus vehicula. Nam lacinia dui a est ornare in blandit quam 
bibendum. Aenean vitae lorem vitae ligula volutpat volutpat. Morbi 
pharetra ultrices risus, id scelerisque nisi aliquam vitae. Morbi vel urna 
non sem luctus semper. Donec nec posuere tortor. Sed libero turpis, 
adipiscing non ultrices in, aliquet ut eros. Nulla eleifend neque erat. 

www.peczgrupyeco.pl
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POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

4 moduły Gazety Wybroczej (97,6 mm x118,5 mm)

STANOWISKO:
EFN Gilead Bold 12 pkt.
interlinia 14,4 pkt.
kerning: -10
tekst justowany do lewej

TEKST:
EFN Gilead Regular 8 pkt.
interlinia 8 pkt.
kerning: -10
tekst justowany ostatni 
do lewej

FORMUŁKA:
EFN Gilead Italic 7 pkt.
interlinia 8 pkt.
kerning: -10
tekst justowany ostatni 
do lewej

WWW:
EFN Gilead Regular 11 pkt.
kerning: -10
tekst justowany do prawej

LOGOTYP:
dopasowany polem 
ochronnym do połowy
szerokości ogłoszenia

FALA: 30/50% dopasowana do 
szerokości ogłoszenia

Jesteśmy jedną ze spółek energetycznych należącą do Grupy ECO, 
zajmującą się dostawą Ciepła Systemowego. Do naszej siedziby 
w MIASTO poszukujemy osoby na stanowisko:

Nazwa Stanowiska
miejsce pracy: Miasto
nr referencyjny: xxx/xxx

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie...,
• minimum x-letniego doświadczenia zawodowego,
• doświadczenia w...,
• komunikatywności i wysokiej kultury biznesowej,
• biegłej znajomości posługiwania się pakietem MS Office,
• znajomości języka...,
• mile widziana wiedza na temat specyfiki rynku energetycznego,
• inne...

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in
• zarządzanie...,
• organizowanie...,
• współpraca...,
• inne...,

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie,
• możliwość intensywnego rozwoju zawodowego,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji,
• inne...

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list 
motywacyjny), w terminie do dnia ..... Prosimy o podanie w temacie 
listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. 
Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do 
skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Otrzymanych 
aplikacji nie zwracamy.

Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U .Nr 133 poz.883). Jednocześnie przyjmuję 
do wiadomości i godzę się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
procesu rekrutacji przez okres 3 lat. Po wskazanym okresie dane osobowe, 
w przypadku niewykorzystania ich w procesie rekrutacji, ulegną zniszczeniu.

www.peczgrupyeco.pl

OBRYS:
grubość 1 pkt
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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

4 moduły Gazety Wybroczej (97,6 mm x118,5 mm)

POPULARNE FORMATY
OGŁOSZEŃ

Jesteśmy jedną ze spółek energetycznych należącą do Grupy ECO, 
zajmującą się dostawą Ciepła Systemowego. Do naszej siedziby 
w MIASTO poszukujemy osoby na stanowisko:

Nazwa Stanowiska
miejsce pracy: Miasto
nr referencyjny: xxx/xxx

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie...,
• minimum x-letniego doświadczenia zawodowego,
• doświadczenia w...,
• komunikatywności i wysokiej kultury biznesowej,
• biegłej znajomości posługiwania się pakietem MS Office,
• znajomości języka...,
• mile widziana wiedza na temat specyfiki rynku energetycznego,
• inne...

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in
• zarządzanie...,
• organizowanie...,
• współpraca...,
• inne...,

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie,
• możliwość intensywnego rozwoju zawodowego,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji,
• inne...

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list 
motywacyjny), w terminie do dnia ..... Prosimy o podanie w temacie 
listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. 
Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do 
skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Otrzymanych 
aplikacji nie zwracamy.

Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U .Nr 133 poz.883). Jednocześnie przyjmuję 
do wiadomości i godzę się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
procesu rekrutacji przez okres 3 lat. Po wskazanym okresie dane osobowe, 
w przypadku niewykorzystania ich w procesie rekrutacji, ulegną zniszczeniu.

www.peczgrupyeco.pl
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OZNAKOWANIE
BUDYNKÓW

TABLICE ZNAKUJĄCE - UKŁAD POZIOMY

ELEMENT STAŁY TABLICY POZIOMEJ:
Logotyp spółki miasta dopasowany za pomocą podwójnego pola ochronnego do formatu tablicy
FALA: 50/100% (odbicie poziome) dopasowana do pola ochronnego i formatu

ELEMENT UZUPEŁNIAJĄCY TABLICY:
Przestrzeń domknięta kolorysycznie + pełna nazwa
Długość elementu uzależniona od długości nazwy spółki, 
mieszcząca się w przedziale 0,75X - 1,25X

PEŁNA NAZWA SPÓŁKI:
EFN Gilead Bold  
kerning: -10
justowanie do lewej
nazwa wkomponowana proporcjonalnie
w pole wyznaczone przez logotyp

ELEMENT STAŁY TABLICY:
Logo + FALA (jak wyżej)

Nazwa Spółki z o.o.

Nazwa Spółki z o.o.

Nazwa Spółki z o.o.

X 0,75X - 1,25X
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TABLICE ZNAKUJĄCE - UKŁAD PIONOWY

ELEMENT STAŁY TABLICY PIONOWEJ:
Logotyp spółki miasta dopasowany za pomocą podwójnego pola ochronnego do osi poziomej tablicy, na szerokość dopasowany do osi pionowej
FALA: 50/100% (odbicie poziome) dopasowana do pola ochronnego i formatu

Element O wynika z wielkości logotypu.
Jest on potrzebny do rozmieszczenia liternictwa w dolnej przestrzeni tablicy.

Druga linia Nazwy jest elementem opcjonalnym zależnym 
od długości pełnej nazwy spółki.

X

X

X X X

ELEMENT STAŁY TABLICY

ELEMENT ZMIENNY

ECO
Nazwa Spółki z o.o.
Druga linia Nazwy

OZNAKOWANIE
BUDYNKÓW

NAZWA SPÓŁKI + DRUGA LINIA:
EFN Gilead Bold   interlinia 10 pkt. 
kerning: -10
justowanie do prawej, wyrównanie do górnej linii pola
nazwa wkomponowana proporcjonalnie w pole wyznaczone przez element O
Odstęp pomiedzy poszczególnymi liniami (interlinia 10 pkt.) jest równy połowie
wysokości elementu O.



ECO
Nazwa Spółki z o.o.

ECO
Nazwa Spółki z o.o.
Druga linia Nazwy

ECO
Nazwa Spółki

ECO
Nazwa Spółki

Druga linia Nazwy
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X

X X X
ELEMENT STAŁY TABLICY

ECO
Nazwa Spółki z o.o.

OZNAKOWANIE
BUDYNKÓW

TABLICE ZNAKUJĄCE -  DUŻE

ELEMENT STAŁY TABLICY PIONOWEJ:
Logotyp spółki miasta dopasowany za pomocą podwójnego pola ochronnego do formatu tablicy
FALA: 50/100% (odbicie poziome) dopasowana do pola ochronnego i formatu

NAZWA SPÓŁKI + ew. DRUGA LINIA:
EFN Gilead Bold   
interlinia 10 pkt. 
kerning: -10
justowanie do prawej
nazwa wkomponowana proporcjonalnie
w pole wyznaczone przez element O

DANE:
EFN Gilead Regular   
interlinia 12 pkt. 
kerning: -10
justowanie do prawej
nazwa wkomponowana proporcjonalnie
w pole wyznaczone przez element O

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124

tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl



ECO
Nazwa Spółki z o.o.

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124

tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl

ECO
Nazwa Spółki

XX-XXX Miasto
ul. Linia nazwy ulicy, także długiej 124

tel. XX XXX XX XX
fax XX XXX XX XX

e-mail: mail@domena.pl
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OZNAKOWANIE
DOJAZDU

TABLICE PROWADZĄCE

Tablica w proporcjach 3x1

FALA: 50/100% dopasowana do wysokości tablicy.

X

X

1/2X

1/2X

X

X

X

X

1/2X

1/2X

1/4X

1/4X

1/8X

1/8X

DYREKCJA

BIURO
SERWISU

OPIS JEDNOLINIOWY:
EFN Gilead Bold  
kerning: -10
justowanie do prawej
nazwa wkomponowana proporcjonalnie
w pole wyznaczone przez element X, 
wyrównana do górnej krawędzi

OPIS DWULINIOWY:
EFN Gilead Bold  
interlinia 35 pkt. 
kerning: -10
justowanie do prawej
nazwa wkomponowana proporcjonalnie
w pole wyznaczone przez element X, 
wyrównana do górnej krawędzi

STRZAŁKA:
obrócona o 45 stopni
w wymaganym kierunku
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OBSŁUGA
KLIENTA

BIURO

DYREKCJA

PARKING

OZNAKOWANIE
DOJAZDU
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Pogotowie Ciep³ownicze

tel. 1993

Pogotowie Ciep³ownicze

tel. 1993

Pogotowie
Ciep³ownicze

tel. 1993

4405 mm

OZNAKOWANIE
SAMOCHODÓW

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW POGOTOWIA CIEPŁOWNICZNEGO
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4405 mm

OZNAKOWANIE
SAMOCHODÓW

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW
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Serwis

Serwis

4405 mm

OZNAKOWANIE
SAMOCHODÓW

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW



BAZA ZDJĘĆ - ZASADY UŻYCIA

eco_siw_foto_01

eco_siw_foto_04

eco_siw_foto_06

eco_siw_foto_10

eco_siw_foto_13eco_siw_foto_14

eco_siw_foto_02

eco_siw_foto_05

eco_siw_foto_07

eco_siw_foto_11

eco_siw_foto_03

eco_siw_foto_08

eco_siw_foto_09

eco_siw_foto_12

Uwaga!
Użycie zdjęć z bazy możliwe jest wyłącznie w ramach opisanych powyżej projektów graficznych. Jest to związane z prawami autorskimi do 
posługiwania się tymi zdjęciami. Użycie zdjęć w innych projektach graficznych może narazić firmę na roszczenia ze strony właściciela praw 
autorskich do tych zdjęć.


