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Marka powstała w 2015 roku, co jest owocem nawiązania 
współpracy pomysłodawcy z doświadczeniem finansjera.

Fabryka Zapachu to sklep internetowy z francuskimi 
perfumami lanymi, który powstał z myślą o zaspokojeniu 
najbardziej wymagających zmysłów węchu. 

W naszym asortymencie znajdują się odpowiedniki perfum 
znanych i cenionych na całym świecie marek.  
Ponad  10-cio letnie doświadczenie, posiadana wiedza 
oraz olbrzymie zaangażowanie umożliwiły nam stworzenie 
miejsca, z którego jesteśmy dumni. Tworzymy odpowiedniki 
markowych perfum,  które wyróżniają się przepięknym 
zapachem, wysoką jakością, trwałością.

Fabryka Zapachu jest laureatem konkursu 
„Orły e-handlu” w 2022 roku.

O firmie
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Wiemy, jak różne są upodobania naszych klientów. 
Pragniemy zaspokoić wszystkie z nich, dlatego 
stworzyliśmy szeroką i zróżnicowaną ofertę.

Jako  producent perfum lanych stawiamy 
na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego. 

Nasza misja

Zbiór materiałów, wytycznych i informacji ma na 
celu zachowanie spójności marki oraz ułatwienie 
prowadzenia identyfikacji wizualnej.

Znajdziesz w niej wytyczne do budowania jednolitego  
wizerunku Fabryki Zapachu na wszystkich polach 
eksploatacyjnych. Opisane są w niej zasady i przykłdy 
użycia logo oraz sygnatury, Znajdziesz tu również 
stosowane kształty, kolory i fonty marki oraz przykłady 
materiałów reklamowych.

Cel księgi znaku
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Logo powstało w celu zwiększenia rozpoznawalności 
marki, poprawieniu wrażeń wizualnych jak również 
podkreślanie wartości, misji i idei, stojącej za 
powstaniem firmy. 

Logo ma na celu zbudowanie zaufania klientów, 
oraz przycignięcie nowych. Jest ono bazą wizerunku, 
który jest prowadzony spójnie, tak aby poszerzać 
świadomość odbiorców za pomocą technik wizualno 
marketingowych. 

Logo jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

Geneza 
powstania logo
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Budowa i zastosowanie logo
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Logo składa się z typografii oraz sygnatury. Sygnatura 
prezentuje flakon perfum, w którym jest zawarta pierwsza 
litera nazwy marki. Sygnatura ma na celu prezentowanie 
branży jaką zajmuje się marka. Zarówno logo jak i 
sygnatura występują w kilku wariantach, które stosuje 
się w określonych przypadkach, o których dowiesz się w 
dalszej części tego materiału.

Budowa logo
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Logo podstawowe

Występuje w ciemno-szarym kolorze na jasnym tle lub białe na ciemnym tle. W miarę moliwości, stosujemy je 
na wszystkich polach eksploatacyjnych. Jesli z jakiś względów logo podstawowe nie pasuje do kompozycji lub 
nie zmieści się z zachowaniem pola ochronnego, stosujemy alternatywne wersje, które znajdziesz na nastepnych 
stronach.
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Loga alternatywne

Alternatywne wersje logo stosujemy jedynie w sytuacjach takich gdy nie możemy zachować minimalnej 
wolnej przestrzeni pola ochronnego (czyt. str. 13). Zastosowanie mają również gdy nie współgra estetycznie z 
kompozycją lub czytelność jest za mała. Poniżej poznasz wszystkie warianty alternatywnego logo.



11

Loga alternatywne
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Loga alternatywne
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Pole ochronne to przestrzeń wokół logo, 
której nie powinno się naruszać w żaden 
sposób. Na tym obszarze zabronione jest 
zamieszczanie tekstu  lub  innych elementów 
dla zachowania czytelności znaku i jego 
rozpoznawalności. Pole ochronne stosuje 
się zarówno w materiałach drukowanych, 
jak i elektronicznych.

Zasady określania pola ochronnego dla 
logo opisanego po prawej, mają takie samo 
zastosowanie do alternatywnych wersji.

Górny oraz dolny odstęp jest 
równy wysokości zawleczki 
w sygnaturze.

Odstęp od lewej i prawej strony 
jest równy szerokości zawleczki 
w sygnaturze.

Pole ochronne logo
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Budowa i zastosowanie sygnatury



15

Sygnatura

Sygnatura jest to rozpoznawalny znak marki, który jest składową logo. Sygnatura Fabryki Zapachu występuje 
w dwóch wariantach koloru - ciemno-szary oraz biały. Sygnaturę warto stosować jako element identyfikujący 
markę w sytuacjach gdy pole przestrzeni jest kwadratem lub kołem. Przykładową sytuacją w użyciu może być 
avatar w social mediach lub innych witrynach, góra opakowania perfum lub inne materiały reklamowe 
tj. breloczek itp. Ciemno-szarą sygnaturę stosujemy na jasnych tłach, białą na ciemnych.
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Górny oraz dolny odstęp jest równy 
wysokości zawleczki w sygnaturze.

Odstęp po lewej i prawej definiuje kwadrat lub koło 
powiększone o dwukrotność wysokości zawleczki.

Pole ochronne to przestrzeń wokół logo, której nie powinno się naruszać w żaden sposób. Na tym obszarze 
zabronione jest zamieszczanie tekstu lub innej grafiki ze względu na zmniejszenie czytelności znaku i jego 
rozpoznawalności. Pole ochronne stosuje się zarówno w materiałach drukowanych, jak i elektronicznych.

Pole ochronne sygnatury
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Przykłady zastosowań logo
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Przykłady zastosowań sygnatury
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Facebook
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Projekt opakowania
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Dopuszczalne wymiary logo
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Dla zachowania czytelności znaku stosujemy minimalne dopuszczalne wymiary logo. Ponisze informacje mają 
takie same zastosowanie do sygnatury.

W alternatywnych 
wersjach wielkość logo 
określamy na podstawie  
wysokości litery, która ma 
wynosić minimum 4 mm 
w druku oraz 9,94px 
w wersjach cyfrowych.

4 mm

9,94 px

10,85 mm

27 px

26,93 mm

23,3 px

34,45 mm

84,96 px

Minimalne wymiary w druku

Minimalne wymiary w zastosowaniu cyfrowym



28

Jak stosować logo na różnych tłach
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Logo stosujemy głównie na czarnym i białym tle, alternatywnie na skośnie kreskowanych tłach. W przypadku 
druku, na białym tle skośne kreski są w kolorze C:0 M:0 Y:0 K:5, natomiast w zastosowaniach cyfrowych są w 
kolorze #f6f6f6. W przypadku czarnego tła paski są w kolorze C:0 M:0 Y:0 K:95 dla druku oraz #2e2d2c dla postaci 
cyfrowych.
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Aby zachować czytelności logo na różnych tłach, stosujemy kontrastowy kolor tła względem logo. Ta zasada 
dotyczy również samej sygnatury. Poniżej możesz zobaczyć przykłady,  które bazują na określonej kolorystyce 
opisanej w dziale „Kolorystyka”.
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Zabronione modyfikacje i użycia
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Logo jest znakiem rozpoznawalnym marki, dlatego dbaj o czytelność i rozpoznawalność. Zabronione są 
jakiekolwiek modyfikacje logo oraz sygnatury. Logo i sygnatura wystepują jedynie w kolorze ciemnoszarym i 
białym. Poniżej są przedstawione zabronione sposoby użycia logo. W przypadku wystąpienia innych sytuacji niż 
wymienione poniej, stosuj się do wszystkich zasad opisanych w tej księdze z zachowaniem wyczucia estetyki 
i czytelności.

„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 

„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 

„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 „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 

Tekst i elementy są zbyt blisko. Pole ochronne jest zachowane.
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Zabronione jest modyfikowanie kształtu i koloru logo, dodawanie cienia jak również również 
zabroniona jest zmiana orientacji. Wyjątkiem od reguły w zmienie orientacji jest umieszczenie logo 
na bokach opakowania, które może być obrócone o 90° w lewo.
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Zabrania się zmiany koloru logo oraz nadawania mu przezroczystości. Logo występuje jedynie 
w ciemnoszarym i białym kolorze.
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Nie stosuj logo na tłach, które zmniejszają jego czytelność. Zalecane jest stosowanie jednolitego 
lub kontrastowego tła.
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Nie zasłaniamy logo żadnym elementem.
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Kolorystyka
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Pomarańczowy
podstawowy

#ea8f49
R:234 G:143 B:73
C:0 M:64 Y:96 K:0

Kolor fontu
podstawowy

#3d3d3c
R:60 G:60 B:59

C:0 M:0 Y:0 K:90

Czarny 
podstawowy

#000000
R:0 G:0 B:0

C:30 M:30 Y:30 K:100

Biały 
podstawowy

#ffffff
R:255 G:255 B:255

C:0 M:0 Y:0 K:0

Kolory podstawowe
Są to kolory bazowe całego wizerunku. Używaj ich jako bazę stylistyczną każdej 
kompozycji w każdej formie. Stosując kolory, zachowaj czytelność stosując 
kontrastową kombinację kolorów.

T
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Różowy 
alternatywny

#dc5e79
R:220 G:94 B:121
C:10 M:75 Y:35 K:0

Jasno-szary
alternatywny

#bdbdbd
R:189 G:189 B:189
C:0 M:0 Y:0 K:35

Różowy 2 
alternatywny

#e9425c
R:233 G:66 B:92
C:0 M:85 Y:50 K:0

Szary
alternatywny

#646363
R:100 G:99 B:99
C:0 M:0 Y:0 K:75

Różowy 3
alternatywny

#e73452
R:231 G:52 B:82
C:0 M:90 Y:55 K:0

Zielony
alternatywny

#02673b
R:2 G:103 B:59
C:90 M:33 Y:89 K:25

Pomarańczowy gradient
alternatywny

#ea8f49
R:234 G:143 B:73
C:0 M:64 Y:96 K:0

#9e4915
R:158 G:73 B:21
C:0 M:62 Y:85 K:0

Czerwony
alternatywny

#da4136
R:218 G:65 B:54
C:8 M:85 Y:79 K:1

Kolory alternatywne
Używaj kolorów alternatywnych aby zaakcentować elementy kompozycji. Nie używaj ich w typografii. 
Kolor czerwony i zielony używaj okazjonalnie na święta lub do ikonografii takiej jak:              aby mocniej 
akcentować przekaz.
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Typografia
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Zastosowanie fontu

We wszystkich materiałach stosuj  font „Montserrat”. 
Zasada ta dotyczy materiałów drukowanych, 
cyfrowych jak i dokumentów tekstowych. 
Wyjątkiem może być inny krój pisma jedynie 
nagłówka w przypadku reklam tematycznych takich 
jak wydarzenia, informacje lub akcje promocyjne. 
Taki zabieg stosuj jedynie w sytuacji gdy chcesz 
podkreślić charakter tematu. W innych przypadkach 
stosuj bazowy font Montserrat.

Do żadnego fontu nie stosuj cienia, obrysu lub 
rozbłysku wewnętrznego i zewnętrznego.

Jak stosować wersje fontu Montserrat:

Bold, SemiBold, Medium: 
Stosuj w przypadku nagłówków i wyróżnienia treści. 

Regular: stosuj dla zwykłej treści.

Wielkość fontu nie powinna wynosić mniej niż 10 px 
w materiałach cyfrowych. W przypadku materiałów 
drukowanych, wysokość małych liter nie powinna 
być mniejsza niż 0.8 mm.

Montserrat Bold
aąbcćdeęfghijklmnńoópqrsśtuvwxyzźż
0123456789

Montserrat SemiBold
aąbcćdeęfghijklmnńoópqrsśtuvwxyzźż
0123456789

Montserrat Medium
aąbcćdeęfghijklmnńoópqrsśtuvwxyzźż
0123456789

Montserrat Regular
aąbcćdeęfghijklmnńoópqrsśtuvwxyzźż
0123456789

Font możesz pobrać z poniższego linku:
www.fonts.google.com/specimen/Montserrat

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat


Kontakt

e-mail: biuro@fabrykazapachu.pl

kontakt telefoniczny: 690 537 537

sklep internetowy: www.fabrykazapachu.pl

https://fabrykazapachu.pl

