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Ekspertyza pt. „System identyfikacji wizualnej mar-
ki regionalnej” powstała w ramach projektu bu-
dowania specjalizacji i marki regionalnej Łódzkie 
Energetyczne, opartej o potencjał energetyczny 
województwa łódzkiego. Na niniejszy dokument 
składają się: Raport z badania opinii społecznej na 
temat wizualizacji marki, Opis systemu wizualizacji 
marki Łódzkie Energetyczne oraz Księga wizualizacji 
maki Łódzkie Energetyczne.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 
respondentów w podziale na mieszkańców wo-
jewództwa łódzkiego (800 osób) i respondentów 
spoza regionu łódzkiego. Głównym problemem ba-
dawczym była diagnoza percepcji identyfikacji wi-
zualnej marki „Łódzkie Energetyczne”. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że mieszkań-
cy regionu łódzkiego, niezależnie od płci, najsilniej 
kojarzą region łódzki z energetyką (40,71% kobiet 

i 44,47% mężczyzn), następnie z włókiennictwem 
i branżą odzieżowa (29,76% kobiet i 23,42% męż-
czyzn) oraz z przetwórstwem rolno-spożywczym. 
Respondenci badania spoza regionu najczęściej 
postrzegają województwo łódzkie w powiązaniu 
z włókiennictwem i branżą odzieżową (39,52% ko-
biet i 40,79% mężczyzn). Świadomość marki „Łódz-
kie Energetyczne” wśród mieszkańców regionu jest 
wyższa niż respondentów spoza regionu i jej zna-
jomość potwierdziła 1/3 respondentów (31%) z re-
gionu oraz 1/20 respondentów (5,5%) spoza woje-
wództwa. Dominujące emocje towarzyszące marce 
Łódzkie Energetyczne to przede wszystkim zainte-
resowanie i inne pozytywne uczucia i oczekiwania. 

Ekspertyza zawiera opis systemu wizualizacji, zna-
czenie rozwiązań graficznych, ich oddziaływanie na 
emocje, pozytywne skojarzenia odbiorców, zawar-
tość informacyjną i potencjał rozwojowy.

Wstęp
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W Księdze wizualizacji marki Łódzkie Energetyczne 
zawarto szczegóły techniczne poszczególnych logo-
typów, wzorniki kolorów, wykorzystane zdjęcia, gra-
fiki itp. Księga powstałą we współpracy z profesjo-
nalnym studiem grafiki użytkowej Jurczyk Design. 
Studio specjalizuje się w budowaniu wizerunku firm 
i marek, jest laureatem w prestiżowym międzyna-
rodowym konkursie International Design Awards 
Competition organizowanym w Los Angeles, za wy-
dawnictwo „Czytanie sztuki. Postawy – interpreta-
cje”.

System wizualizacji marki Łódzkie Energetyczne ma 
szczególne znaczenie ze względu na fakt, że stano-
wi własność województwa łódzkiego i może być 
zaadoptowany przez różne podmioty – przedsię-
biorstwa, administrację lokalną, instytuty nauko-
we, organizacje społeczne do promocji ich dzia-
łań, powiązanych z szeroko rozumianą energetyką 
i budowaniem silnej i nowoczesnej specjalizacji 
regionalnej. Pełna wersja ekspertyzy będzie upo-
wszechniona w formie tradycyjnej oraz w formie 
elektronicznej na stronie internetowej projektu 
Łódzkie Energetyczne www.lodz-energy.info
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Raport z badania

Województwo łódzkie jest regionem o wysokim 
potencjale energetycznym. Nie tylko jako region 
posiada największą elektrownię w Europie Środko-
wej, ale również – ma bardzo dobre warunki w kon-
tekście rozwoju energetyki opartej o odnawialne 
źródła energii. W związku z dużymi możliwościa-
mi dalszego rozwoju, a także zakresem aktualnych 
możliwości, celową jest budowa marki regionalnej 
„Łódzkie Energetyczne”.

Celem głównym badania było określenie efektyw-
ności systemu wizualizacji marki „Łódzkie Ener-
getyczne” i polegało na przeprowadzeniu testów 
wizerunku wśród potencjalnych oraz istniejących 
już odbiorców. W trakcie badania sprawdzono czy 
zaproponowane logo jest czytelne i łatwo zapamię-

tywane. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na 
fakt, iż badanie marki „Łódzkie Energetycznie” ma 
charakter pilotażowy i stanowi wstępną fazę rozpo-
znawania reakcji na proponowany system wizuali-
zacji.

Przyjęto następujące cele szczegółowe badania:

• Diagnoza czy i w jakim stopniu identyfikacja wi-
zualna marki jest adekwatna.
• Diagnoza czy i w jakim stopniu identyfikacja 
werbalna marki jest adekwatna.
• Diagnoza czy i w jakim stopniu identyfikacja 
leksykalna marki jest adekwatna.

Tło badania

Cel główny badania

Cele szczegółowe badania
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Pytania badawcze Model badania
Podczas realizacji badania poszukiwano odpowie-
dzi na następujące pytania badawcze:

• Z jakimi specjalizacjami bądź dominującymi ob-
szarami aktywności gospodarczej kojarzy się wo-
jewództwo łódzkie?
• W jakim stopniu marka „Łódzkie Energetyczne” 
jest rozpoznawalna na rynku?
• Jakie emocje wywołuje marka „Łódzkie Energe-
tyczne”?
• Jakie kolory kojarzą się z marką „Łódzkie Ener-
getyczne”?
• Jakie skojarzenia wywołuje marka „Łódzkie 
Energetyczne”?

Diagnozę powyższych zagadnień umożliwiło prze-
prowadzenie dwuetapowego badania, zrealizo-
wanego przy użyciu metody desk research, to jest 
badania źródeł wtórnych, a w dalszej kolejności – 
przeprowadzono badanie przy użyciu ankiety, którą 
objęto łącznie 1000 respondentów z regionu łódz-
kiego oraz poza niego. Przyjęcie powyższych metod 
umożliwiło realizację pełnej diagnostyki z perspek-
tywy społecznej oraz kulturowej oraz może stano-
wić punkt wyjścia dla pełnego wnioskowania na 
temat identyfikacji wizualnej, werbalnej oraz leksy-
kalnej marki.

L.p. Pytanie Metoda badawcza

1
Z jakimi specjalizacjami bądź dominującymi obszarami aktywności gospodarczej kojarzy 

się województwo łódzkie?

Analiza danych zastanych

CAWI
2 W jakim stopniu marka „Łódzkie Energetyczne” jest rozpoznawalna na rynku? CAWI
3 Jakie emocje wywołuje marka „Łódzkie Energetyczne”? CAWI

4 Jakie kolory kojarzą się z marką „Łódzkie Energetyczne”?
Analiza danych zastanych

CAWI
5 Jakie sk Jakie skojarzenia wywołuje marka „Łódzkie Energetyczne”? CAWI
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Źródła danych

Metody i techniki badawcze

Metoda doboru próby

Pierwszy etap badania, realizowany na podstawie 
danych wtórnych przeprowadzono przede wszyst-
kim w oparciu o źródła literaturowe oraz dokumen-
ty strategiczne. Poddano analizie publikacje odno-
szące się do teorii funkcjonowania marki oraz jej 
wizualizacji, a także antropologicznej i społecznej 
interpretacji kolorów. Analizie poddano również 
dokumenty strategiczne dla regionu łódzkiego oraz 
dokumenty mające strategiczne znaczenie dla mar-
ki regionalnej:

• Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2020, dostępną przez: http://www.
strategia.lodzkie.pl/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=15&Itemid=15 
• Regionalną Strategię Innowacji Województwa 
Łódzkiego, dostępną przez: http://www.rislodz-
kie.lodz.pl/projektRSI.php 
• System Identyfikacji Wizualnej Województwa 
Łódzkiego, dostępny przez: http://www.bip.lodz-
kie.pl/system-identyfikacji

W kolejnym etapie zebrano dane wywołane, za po-
mocą ankiety internetowej dostępnej na stronie 
www.proakademia.eu. Zebrane dane były danymi 
ilościowymi.

W badaniu zastosowano technikę badań ilościo-
wych określanych w literaturze, jako CAWI (z ang. 
Computer Assisted Web Interviews) jedna z tech-
nik badań ilościowych, w której pytania ankietowe 
przekazywane są za pośrednictwem Internetu. Jest 

to forma wywiadu przez Internet, prowadzonego za 
pomocą udostępnienia respondentom kwestiona-
riusza internetowego. Silną stroną tej techniki jest 
ograniczenie czasu i kosztów przygotowania bada-
nia, a także samej jego realizacji i przygotowania 
danych do analizy. Łatwiej przedstawia się również 
kwestia zarządzania takim badaniem, dzięki moż-
liwości obserwacji jego przebiegu i brania w nim 
udziału z dowolnego miejsca. Większe poczucie 
anonimowości uczestników sprawia, iż narzędzie 
to okazuje się szczególnie przydatne do poruszania 
kwestii trudnych, drażliwych czy też wstydliwych, 
a takimi kwestiami są pytania o emocje, upodoba-
nia, gusty, poczucie estetyki, wrażliwość na kolor, 
kształt itp.

Ponieważ badanie było prowadzone za pośrednic-
twem ankiety internetowej dobór próby był nielo-
sowy i obejmował tylko tych użytkowników Inter-
netu, którzy natknęli się na ankietę oraz zechcieli 
ją wypełnić. Dodatkowo ankieta została rozesłana 
do członków Klastra Bioenergia dla Regionu. W celu 
zmaksymalizowania dostępności ankiety, informa-
cje o badaniu były umieszczane na popularnych 
portalach społecznościowych.

Dzięki wykorzystaniu sondy internetowej udało się 
w stosunkowo krótkim czasie zrealizować badania 
przy relatywnie niskich kosztach. Możliwość wy-
korzystania Internetu i multimediów pozwoliło na 
zebranie opinii na temat kolorów, kształtów, gry 
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obrazów itp., co byłoby niemożliwe z wykorzysta-
niem jedynie kwestionariusza. Ankieta internetowa 
stworzyła możliwość zastosowania narzędzi inte-
raktywnych, angażujących respondenta emocjonal-
nie poprzez wykorzystanie dźwięku i  obrazu.

Ważną zaletą badania i faktu, że było ono przepro-
wadzone w formie ankiety internetowej był czas 
realizacji i możliwość rejestrowania odpowiedzi 
w czasie rzeczywistym w bazie danych. Odpowiedzi 
były automatycznie przetwarzane do formy wykre-
sów, co jednocześnie pozwoliło na wyeliminowanie 
błędów związanych z kodowaniem odpowiedzi.

W przeprowadzonym badaniu, gdzie ważne było 
zdiagnozowanie percepcji systemu wizualizacji po-
ważnym wyzwaniem było wyeliminowanie tzw. 
efektu ankietera, czyli ograniczenie nawet nie-
uświadomionego wpływ ankietera na emocje re-
spondentów, wywołane znakiem marki Łódzkie 
Energetyczne.

Z uwagi na fakt, że mankamentem badania wy-
korzystaniem Internetu był jego zasięg, który był 
ograniczony jedynie do populacji użytkowników 
Internetu, zwłaszcza osób odwiedzających stro-
ny internetowe www.proakademia.eu i www.Bio-
energiadlaRegionu.eu, i brak operatu losowania 
próby, nie ma możliwości określenia prawdopo-
dobieństwa, z jakim każdy z respondentów znalazł 
się w próbie. W konsekwencji nie ma możliwości 
uogólniania wyników badania na cała populację, 
czyli mieszkańców województwa łódzkiego i osób 
spoza regionu. 

Z tych właśnie powodów zdecydowano o rozszerze-
niu badania na grupy celowo dobrane, aby zacho-
wać reprezentatywność grupy.

W grupie celowej znaleźli się członkowie klastra 
Bioenergia dla Regionu, członkowie stowarzyszenia 
CBI Pro-Akademia, studenci łódzkich i poza-łódz-
kich uczelni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządo-
we, urzędy gmin z województwa łódzkiego i spoza 

380

420

REGION ŁÓDZKI

76

124

POLSKA

456

544

RAZEM

Rysunek 1 Struktura respondentów objętych badaniem.
Źródło: Opracowanie własne.
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regionu w stosunku 8:2, czyli 800 osób z wojewódz-
twa łódzkiego i 200 osób spoza.

Została zrealizowana pogłębiona analiza klientów 
wewnętrznych (mieszkańców regionu łódzkiego)  
i klientów zewnętrznych (osób mieszkujących poza 
województwem). Badanie poprzedzono pilotażem 
na próbie 20 osób, który przeprowadzono w dniu 
09.01.2014. Badanie właściwe zostało zrealizowa-
ne w dniach 13.01.2014 – 27.01.2014. 

Wyniki badania

W związku z charakterem badania i niemożnością 
stworzenia operatu do losowania, zastosowano 
dobór przypadkowy. Badanie zrealizowano w Łodzi 
i w Warszawie.

Poniższą analizę przeprowadzono w oparciu o wy-
niki badań przeprowadzone w oparciu o omówioną 
powyżej metodologię. W związku z faktem, iż mar-
ka „Łódzkie Energetyczne” jest marką regionalną, 
podjęto decyzję o jej analizie w kontekście inteli-
gentnej specjalizacji regionu. Przyjęto, iż wskazanie 
odpowiedzi „Energetyka” będzie stanowić przy-
czynek do wnioskowania o wstępnej świadomości 
marki „Łódzkie Energetyczne”, a przynajmniej moż-
na wysunąć wniosek o przekonaniu respondentów, 
co do znaczenia energetyki w dalszym rozwoju re-
gionu. Wyniki w tym zakresie ukazano na rysunku 2.

REGION
ŁÓDZKI

Energetyka

44,47% 34,21%

40,71% 21,77%

Rolnictwo i 
przetwórstwo 

rolno
 spożywcze

44,47% 34,21%

40,71% 21,77%

Nowoczesne 
włókiennictwo i 

przemysł 
tekstylny

23,10% 40,79%

29,76% 39,52%

Medycyna, 
farmacja i 
kosmetyki

16,84% 6,58%

23,10% 15,32%

POLSKA

Zaawansowane 
materiały 

budowlane

4,47% 3,95%

2,62% 3,50%

Rysunek 2 Skojarzenia z inteligentną specjalizacją regionu.
Źródło: Opracowanie własne.
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Powyższe dane wskazują, że respondenci z regionu, 
niezależnie od płci, najsilniej kojarzą region łódzki 
z energetyką (40,71% kobiet i 44,47% mężczyzn). 
Jednocześnie drugą, najczęściej wskazywaną bran-
żą było włókiennictwo i branża odzieżowa (29,76% 
kobiet i 23,42% mężczyzn). W odniesieniu do sko-
jarzeń spoza regionu – można zauważyć nieco 
inny zestaw skojarzeń: region łódzki jest najsilniej 
kojarzony z włókiennictwem i branżą odzieżową 
(39,52% kobiet i 40,79% mężczyzn). Kolejną bran-
żą wskazywaną przez kobiety jest rolnictwo i prze-
twórstwo rolno-spożywcze (22,58%) i energetyka 
(21,77%). Mężczyźni region silniej kojarzyli z ener-
getyką (34,21%) niż rolnictwem i przetwórstwem 
(14,47%). Silniejsze skojarzenie regionu z włókien-

nictwem i przemysłem odzieżowym może być zwią-
zane z silnym ciążeniem wizerunkowym regionu 
w kierunku jego stolicy oraz dominującą (do nie-
dawna) branżą w mieście Łodzi. Jednocześnie inna 
struktura skojarzeń mieszkańców innych regionów 
jest związana z przenoszeniem wizerunku regionu 
z Elektrowni i Kopalni Bełchatów na województwo. 
Znaczenie rolnictwa w kontekście ogólnej percepcji 
regionu jest spowodowane charakterem i strukturą 
gospodarczą województwa.

W dalszej kolejności odniesiono się do diagnozy 
wspomaganej świadomości marki „Łódzkie Energe-
tyczne”, co ilustruje rysunek 3.

32,38%

67,62%

29,47%

70,53%

2,42%

97,58%

29,47%

89,47%

Respondenci
z regionu

Respondenci
z poza regionu

Rysunek 3 Świadomość wspomagana marki 
Łódzkie Energetyczne.
Źródło: Opracowanie własne.
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Świadomość marki „Łódzkie Energetyczne” wśród 
mieszkańców regionu jest wyższa niż responden-
tów spoza regionu. Średnio jej znajomość potwier-
dziła 1/3 respondentów (31%) z regionu oraz 1/20 
respondentów (5,5%) spoza województwa. Taka 
struktura odpowiedzi jest związana z większą do-
stępnością źródeł informacji na temat regionu 
oraz jego specyfiki, a także intensywnością działań 

o charakterze informacyjnym na temat marki trans-
mitowanej przez media lokalne. 

Innym elementem poddanym diagnozie była ana-
liza systemu skojarzeń emocjonalnych z marką 
„Łódzkie Energetyczne”. Wyniki badania w tym za-
kresie ilustruje rysunek 4.

SMUTEK

0,00%
2,24%

GNIEW

0,00% 0,00%

PODEKSCYTOWANIE

2,42%
9,21%

ROZMARZENIE

0,00%15,79%

INNE

0,00% 7,26%

ZAINTERESOWANIE

73,39%63,16%

RADOŚĆ

0,00% 5,56%

SMUTEK

0,53% 1,19%

GNIEW

0,79% 2,14%

PODEKSCYTOWANIE

30,95%25,79%

ROZMARZENIE

6,90%7,37%

INNE

0,53%
7,26%

ZAINTERESOWANIE

38,81%35,00%

RADOŚĆ

15,00% 13,57%

RESPONDENCI Z POZA REGIONU

RESPONDENCI Z REGIONU

Rysunek 4 Emocje, jakie wywołuje marka „Łódzkie Energetyczne”.
Źródło: Opracowanie własne.
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Należy zauważyć, iż niezależnie od miejsca zamiesz-
kania i płci, dominującą emocją było zainteresowa-
nie. Może to być związane z faktem, iż większość 
respondentów dopiero zapoznaje się z marką i jej 
filozofią, co wpływa na jej percepcję. Wśród miesz-
kańców regionu można zauważyć większą dywersy-
fikację opinii niż w przypadku osób spoza regionu. 
Kobiety spoza regionu częściej deklarowały zain-
teresowanie (73,39%) niż kobiety z województwa 
łódzkiego (38,81%), chociaż w przypadku tych dru-
gich nadal była to emocja dominująca. Mężczyźni 
poza regionu również deklarowali większe zaintere-
sowanie marką (63,16%) niż ci zamieszkujący wo-
jewództwo łódzkie (35%). Jednocześnie w innych 
emocjach stosunek odpowiedzi jest nieco inny. 
W kontekście mieszkańców z regionu najsilniej od-
czuwaną emocją było podekscytowanie (30,95% 
kobiet i 25,79% mężczyzn) oraz radość (13,57% 

kobiet i 15% mężczyzn). W odniesieniu do osób 
zamieszkujących poza regionem, emocjami dekla-
rowanymi wobec marki poza zainteresowaniem 
było w przypadku mężczyzn rozmarzenie (15,79%) 
i podekscytowanie (9,21%), natomiast w przypadku 
kobiet – inne emocje (7,26%) oraz radość (5,65%). 
Respondenci (niezależnie od płci) w odniesieniu do 
innych emocji deklarowali często odczuwanie emo-
cji pozytywnych (1,25%). Kobiety niezamieszkujące 
województwa łódzkiego deklarowały również obo-
jętność (4,03%). Średnio co dziesiąty respondent 
(9,2%) nie miał zdania.

Innem aspektem analiz było odniesienie się do pre-
ferowanej w kontekście identyfikacji wizualnej ko-
lorystyki. Wyniki badań w tym zakresie prezentuje 
poniższy wykres.

REGION
ŁÓDZKI POLSKA

50,00% 48,68%

37,86% 70,16%

5,00% 1,32%

12,14% 0,00%

23,16% 18,42%

31,90% 2,42%

REGION
ŁÓDZKI POLSKA

2,11% 0,00%

1,19% 0,81%

3,42% 0,00%

6,43% 0,81%

2,37% 1,32%

0,71% 8,87%

Rysunek 5 Kolory kojarzące się z marką „Łódzkie Energetyczne”
Źródło: Opracowanie własne.
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Badani, niezależnie od miejsca zamieszkania 
(43,63% respondentów z regionu i 62,00% respon-
dentów spoza regionu) oraz płci (45,22% kobiet 
i 49,78% mężczyzn) najsilniej kojarzą markę „Łódz-
kie Energetyczne” z kolorem czerwonym. W dalszej 
kolejności mieszkańcom województwa z marką ko-
jarzą się kolory: żółty (31,9% kobiet i 23,16% męż-
czyzn) i niebieski (12,14% kobiet i 5% mężczyzn). 
Średnio 7 na 100 kobiet (6,9% respondentek) i 14 
na 100 mężczyzn (13,95% respondentów), którzy 
zamieszkują region łódzki, nie mają zdania na te-
mat preferowanej kolorystyki marki. Respondenci 
spoza regionu, poza jednoznacznym skojarzeniem 
z czerwienią, mieli nieco bardziej zróżnicowane 
opinie, w zależności od płci. Mężczyźni mieszkający 
poza regionem łódzkim preferowali w kontekście 
marki „Łódzkie Energetyczne” kolor żółty (18,42%) 
i inny kolor (wszyscy – 2,63% wskazali kolor poma-
rańczowy). Kobiety natomiast wybierały kolor bia-
ły (8,87%) oraz inne kolor (4,03% pomarańczowy, 
natomiast pozostałe – żywy (0,16%) oraz neonowy 
(0,08%). Co istotne, średnio co dziesiąta respon-
dentka (10,48%) oraz co trzeci respondent (27,63%) 
nie miało zdania na temat preferowanej kolorystyki 
marki. Może to być związane z faktem, iż mieszkań-
cy innych regionów czują się w mniejszym stopniu 
odpowiedzialni za markę województwa łódzkiego, 
a także w mniejszym stopniu czują się istotnymi 
interesariuszami w kreowaniu znaczenia innego re-
gionu.

Respondenci odnieśli się również do skojarzeń 

spontanicznych z marką „Łódzkie Energetyczne”. 
Ponieważ pytanie miało formę pytania otwartego, 
odpowiedzi na nie udzieliła tylko część badanych 
(1,4%). Markę „Łódzkie Energetyczne” kojarzono z:

• pozytywnymi ludźmi;
• energetyką konwencjonalną;
• biogazownią w Rawie Mazowieckiej;
• aferą związaną z dopalaczami;
• pomysłem budowy elektrowni jądrowej. 

Warto zauważyć, że większość tych skojarzeń jest 
związana z energetyką konwencjonalną i niekon-
wencjonalną, ale również z wysokiej jakości kapita-
łem społecznym. Istnieje pewne prawdopodobień-
stwo, że dokonano ekstrapolacji percepcji regionu 
na markę, przypisując jej na zasadzie skojarzeń da-
lekich aferę ze sprzedażą środków dopingujących.
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System identyfikacji leksykalnej wraz 
z systemem komunikacji werbalnej

Pojęcie marki pochodzi już z czasów starożytnych. 
Początkowo kojarzona była tylko i wyłącznie z na-
zwą przedmiotu, produktu lub przedsiębiorstwa. 
Pozwalała na odróżnienie produktów przy użyciu 
nazwy ich producentów. W dalszej kolejności wy-
kształciło się pojęcie marki rozumianej, jako zestaw 
cech i właściwości o charakterze materialnym i nie-
materialnym, będącym punktem wyjścia dla opisu 
jej charakteru i symbolizowanych przez nią warto-
ści. 

Cele budowania marki ewoluowały w czasie. Od 
funkcji identyfikacyjnej (1850), przez funkcję ozna-
kowania produktu (1900) i funkcję symboliczną, 
której zadaniem było stworzenie systemu wartości 
wokół oferowanego produktu (1950). W później-
szym okresie mówi się o budowaniu relacji między 
marką a konsumentem. Konsumenci niejako ani-
mują markę, odwołując się do reprezentowanych 

przez nią wartości, dlatego obok strategii marki po-
wstaje koncepcja osobowości marki. (lata dziewięć-
dziesiąte XX wieku). 

Marka jest nazwą, symbolem, słowem, znakiem, 
projektem lub kombinacją wcześniej wymienio-
nych, która odróżnia jednego (lub większą ilość) 
oferentów lub grup oferentów od konkurencji.  
Składa się ze spektrum stałych i dzielonych przez 
konsumentów wrażeń. Im silniejsze, bardziej spój-
ne i motywujące są te wrażenia, z tym większym 
prawdopodobieństwem wpłyną na decyzje zaku-
powe i wartość dodaną biznesu.  Podkreślana jest 
więc trwałość owych percepcji, którą ułatwia kono-
tacja obrazu z wartościami i definicją, ponieważ na-
stępuje swoista więź między obrazem i słowem (lo-
gotypem i nazwą) a percepcją rzeczywistości przez 
konsumentów.  
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Zarówno w zagranicznej, jak i w polskiej literaturze 
wzrasta znaczenie marketingu terytorialnego, któ-
rego celem jest poprawa konkurencyjności regio-
nów o ograniczone zasoby rynku. 

Według, pierwszym etapem budowania marki jest 
jej zdefiniowanie poprzez system charakterystyk 
indywidualnych (personifikacja marki) i wizual-
nych (wizualizacja). Bez powyższych nie jest możli-
we stworzenie silnej marki.  Dlatego tak istotnym 
jest zbudowanie, obok strategii marki, zawierającej 
między innymi personifikację marki, systemu iden-
tyfikacji wizualnej marki. Nazwa marki w przypadku 
marki „Łódzkie Energetyczne” stanowi kombinację 
dwóch członów: Łódzkie oraz Energetyczne. Poniżej 
zdefiniowano obydwa elementy oraz przeprowa-
dzono ich wstępną analizę, która ma doprowadzić 
do określenia konotacji z identyfikacją werbalną 
i leksykalną oraz wizualizacji marki. 

Logo jest obok nazwy najczęściej powielanym ele-
mentem komunikacji i prezentacji marki. Identy-
fikcja wizualna i prezentacja marki opiera się na 
logo grupy. To, czy spełnia swoją funkcję, decyduje 
o efektywności działań marketingowych. Jeżeli logo 
wyróżnia się na rynku, jego rozpoznawalność zna-
cząco rośnie. Dzięki logo oraz sama marka staje się 
łatwa do zapamiętania i pomaga w zdobyciu dobrej 
opinii wśród odbiorców. Aby to ocenić, potrzebny 
jest audyt wizerunku.

Pochodzenie wyrazu jest ściśle związane z oznacze-
niem województwa, znajdującego się w centralnej 
Polsce. Województwo Łódzkie (w skrócie: łódzkie), 
składa się z 21 powiatów, 177 gmin (w tym 3 miast 
na prawach powiatu: Łodzi, Skierniewic i Piotrko-
wa), co prezentuje poniższa mapa.

Województwo zajmuje powierzchnię 18.219km2 
i jest zamieszkiwane przez 2.524.561 osób. Region 
jest istotnie zróżnicowany w zakresie PKB na jedne-
go mieszkańca.

Łódzkie

Rysunek 6 Lokalizacja województwa łózkiego na terenie polski.
Źródło: Opracowanie własne.
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Energetyczne

Kolorystyka marki i jej 
znaczenie

PKB na 1 mieszkańca jest najwyższe w podregionie 
miasta Łodzi (ok. 42 796 zł). W dalszej kolejności 
plasuje się podregion łódzki (32 466 zł), skiernie-
wicki (24 654 zł) oraz sieradzki (22 875 zł). Zróżnico-
wanie wynika z odmiennego charakteru subregio-
nów oraz ich stopnia zurbanizowania. Elementami 
dodatkowo wpływającymi na wyniki PKB jest ilość 
aktywnych przedsiębiorstw oraz ich naturalne cią-
żenie w kierunku ośrodków miejskich.

Słowo „energetyczne” jest definiowane w kilku 
aspektach. 

• jako związany z energetyką, definiowaną jako 
dział gospodarki obejmujący praktyczne wyko-
rzystywanie energii;
• jako związany z energią społeczną;
• jako związany z wartością kaloryczną pokar-
mów;
• jako odnoszący się do bloku energetycznego, 
kanału energetycznego, system energetyczny. 

W kontekście marki „Łódzkie Energetyczne”, pod-
stawowym jest pierwsze znaczenie, odnoszące się 
do działu gospodarki. Badania ankietowe stanowiło 
element 

Niemniej jednak, wieloznaczność pojęcia ma po-
zytywny wpływ na potencjał marki. Daje bowiem 
możliwość wieloaspektowej komunikacji oraz wie-
lokierunkowego wykorzystania marki. Dodatkowo, 
rozszerza się również spektrum podmiotów poten-

cjalnie zainteresowanych nią, co wzmacnia jej zna-
czenie na rynku. Poniżej przeprowadzono pogłę-
bioną analizę skojarzeń oraz znaczeń w kontekście 
spontanicznego i wspomaganego dekodowania 
marki.

Kolory i kolorystyka marki mają istotne znaczenie 
w kontekście kreowanego wizerunku i dalszej per-
cepcji marki. Kolory stanowią element percepcji 
społeczno-kulturowej i są podstawą do budowania 
uproszczeń. Zagadnienie użycia kolorów oraz sym-
boli nabiera szczególnego znaczenia w dobie kul-
tury obrazkowej oraz przesycenia informacyjnego, 
dlatego należy z dużą uwagą podchodzić zarówno 
do kreowania kolorystyki marki, jak do budowania 
logotypu, stanowiącego żywotne odbicie filozofii 
marki w przestrzeni percepcji słowno-graficznej.

W kolorystykę marki wpisano cztery kolory podsta-
wowe:

• Czarny
• Czerwony
• Żółty
• Niebieski

Analizę rozpoczęto od ogólnej prezentacji konotacji 
społecznych z kolorami, by później odnieść się do 
przyczyn ich użycia w kolorystyce marki.

Kolor czarny bywa kojarzony w kręgu kultury sło-
wiańskiej z żałobą, żalem i smutkiem. Symbolizo-
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wać może również bunt, anarchię, ale także – w od-
powiednim kontekście – siłę, elegancję i prestiż. 
Czerwień jest symbolem radości, miłości, ciepła, 
namiętności. Jednocześnie symbolizować może 
krew. Pobudza do działania, dodaje energii i zwięk-
sza skłonność do podejmowania zachowań ryzy-
kownych. Kolor żółty jest kojarzony z optymizmem, 
aktywnością umysłową, intelektem i rozsądkiem. 
Kojarzy się także z serdecznością i otwartością. Nie-
bieski jest kojarzony z czystością i sterylnością. Do-
datkowo budzi skojarzenia ze świeżością, pokojem 
i harmonią. Symbolizuje zaufanie. 

W odniesieniu do marki, kolory nabierają dodat-
kowo innego znaczenia, nadanego im przez Auto-
rów wizualizacji. Kolory są inspirowane twórczo-
ścią wielkiej artystki, związanej z Łodzią, Katarzyny 
Kobro. Kolorystyka użyta przez nią m.in. w dziele 
„Kompozycja przestrzenna” stanowiły punkt wyj-
ścia do wyboru kolorystyki województwa łódzkiego 
przedstawionego na rysunku 7. 

Rysunek 7 Logotyp województwa łódzkiego
Źródło: www.lodzkie.pl

Dominująca czerń nadaje logotypowi czytelności 
i przejrzystości, natomiast czerwień i żółć – ożywiają 
całość. Niebieski kwadrat równoważy emocjonalnie 
logotyp, przenosząc nań spokój emocjonalny. Do-
datkową motywacją do zastosowania wspomnia-
nego zestawu kolorystycznego było odwołanie się 
do znaczenia poszczególnych typów energii, która 
wykorzystywana jest w województwie łódzkim. Ze 
względu na dominację energii ze źródeł konwen-
cjonalnych i ścisłe jej powiązanie z węglem brunat-
nym, zastosowano w identyfikacji wizualnej marki 
kolor czarny, który również dominuje. Dodatkowo 
użyto kolorów, które miały odwoływać się do wzbo-
gacania potencjału energetycznego możliwościami 
odnawialnych źródeł energii. Dlatego zastosowa-
no kolor niebieski, symbolizujący energię z wiatru, 
czerwony – energię geotermalną (z wnętrza ziemi) 
oraz żółtą – słoneczną. Intencjonalnie pominięto 
w podstawowym zestawie kolorystycznym zieleń, 
która symbolizuje energię z biomasy, ponieważ jej 
obecność mogłaby zaburzyć przejrzystość logotypu. 
Poniżej opisano kolory użyte w identyfikacji wizual-
nej.

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

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

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

C:100
M:30
Y:0
K:0

Rysunek 8 Koloróy użytye w logotypie marki „Łódzkie Energetyczne”.
Źródło: Opracowanie własne
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W komunikacji marki oraz w logotypie zastosowano 
czcionkę FUTURA. Użycie jej ma na celu nie tylko 
odniesienie się do innowacyjności oraz wysokiego 
potencjału rozwojowego marki, ale również – zbu-
dowanie wizerunku spójnego z wizerunkiem woje-
wództwa łódzkiego.[1] Czcionka została stworzona 
przez Paula Rennera w 1927 roku. Na rysunku 9 za-
prezentowano jej krój.[2] 

Czcionka jest wykorzystywana w logotypie. W celu 
uproszczenia komunikacji w języku polskim (posia-
dającym bogactwo znaków diakrytycznych), w bie-
żącej komunikacji marki stosuje się czcionkę Calibri, 
której krój zaprezentowano na rysunku 10. 

[1] System identyfikacji wizualnej województwa dostępny przez: http://www.
bip.lodzkie.pl
[2] Czcionka Futura, dostępne przez: www.identifont.com

Krój pisma i elementów ozdobnych

Rysunek 9 Tablica znaków czcionki Futura.
Źródło: Identifont, dostępne przez: www.identifont.com

Czcionka Calibri jest czcionką półszeryfową, stwo-
rzoną przez Luc’a de Groota w 2007 roku. Jest jedną 
z oficjalnych czcionek używanych przez Microsoft, 
co gwarantuje jej odczytywalność nawet w kompu-
terach posiadających podstawową wersję oprogra-
mowania. Jest to szczególnie istotne w kontekście 
potrzeby zagwarantowania sprawnej i płynnej ko-
munikacji marki również w kontaktach międzynaro-
dowych.

Rysunek 10 Tablica znaków czcionki Calibri.
Źródło: Identifont, dostępne przez: www.identifont.com
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System identyfikacji wizualnej 

Budowa znaku
Znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE składa się z dwóch 
elementów: elementu grafi cznego będącego sym-
bolem projektu (wiatraczek) oraz logotypu stano-
wiącego nazwę projektu (ŁÓDZKIE ENERGETYCZ-
NE).

Znak występuje w wersji podstawowej (symbol 
i logotyp). Jeśli zaistnieje taka potrzeba to w mate-
riałach można wykorzystać sam element grafi czny 
(wiatraczek) bez logotypu.

Nie wolno samodzielnie modyfi kować kolorystyki 
lub kształtu znaku ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE. Znak 
stanowi całość i nie powinien być poddawany ja-
kimkolwiek zniekształceniom.

Rysunek 11 Logotyp „Łódzkie Energetyczne” w różnych wersjach ko-
lorystycznych oraz językowych.
Źródło: Opracowanie własne.
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Konstrukcja znaku Pole ochronne

Logo zbudowane jest na siatce kwadratów o wy-
miarach 3:6. Wzajemne relacje poszczególnych ele-
mentów znaku pozostają stałe.

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, bez ele-
mentów tekstowych oraz grafi cznych, które mo-
głyby naruszać czytelność znaku ŁÓDZKIE ENER-
GETYCZNE. Pole ochronne wyznacza ponadto 
minimalny odstęp znaku od krawędzi nośnika, na 
którym jest on umieszczany.

To bardzo ważne, aby nie naruszać pola ochronne-
go, gdyż gwarantuje ono prawidłowy odbiór wizual-
ny znaku. Pole ochronne znaku wynosi: 1x.

X

X

X

X

Rysunek 12 Konstrukcja znaku „Łódzkie Energetyczne”
Źródło: Opracowanie własne.

X

X

X

X

Rysunek 13 Pole ochronne znaku „Łódzkie Energetyczne”
Źródło: Opracowanie własne.
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Kolorystyka znaku

Kolorystyka znaku odgrywa istotną rolą ze względu 
na to, iż jest ona najmocniejszym elementem wi-
zualnym marki. Kolorystyka znaku ŁÓDZKIE ENER-
GETYCZNE jest tożsama z barwami województwa 
łódzkiego. Jednocześnie każdy z wykorzystanych 
kolorów symbolizuje inne źródło energii:

• kolor czarny – energia konwencjonalna, 
• kolor żółty – energia słoneczna, kolor
• niebieski – energia wiatrowa, 
• kolor czerwony – energia geotermalna.

Znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE może funkcjonować 
w dwóch wariantach kolorystycznych. Zastosowa-
nie danego wariantu jest uzależnione od technolo-
gii druku lub rodzaju nośnika, na jakim występuje. 
Dla zachowania spójnego wizerunku marki ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE zaleca się ścisłe przestrzeganie za-
sad kolorystycznych.

Podstawowym wariantem znaku jest wariant peł-
nokolorowy: jednolity czarny kolor logotypu, gdzie 
litery wyrazu „ŁÓDZKIE” są wyboldowane oraz sym-
bol grafi czny (wiatraczek) w kolorach: żółtym (duży 
element w lewym górnym rogu), czerwonym (duży 
element w prawym dolnym rogu), niebieskim (mały 
element wewnętrzny prawy), czarnym (pozostałe 
elementy symbolu).

Jeśli technologia druku uniemożliwia zastosowanie 
znaku w wariancie pełnokolorowym, dopuszczalne 
jest wykorzystanie znaku w wariancie monochro-
matycznym czarno-białym.

Materiały z przeznaczeniem do kserowania lub 
przesyłania faksem powinny posiadać znak w wa-
riancie czarno-białym.

Pantone 032
C M:100 Y:100 K
R:237 G:28 B:36
RAL 3020

Pantone 3005
C:100 M:30 Y K
R G:129 B:198
RAL 5015

Pantone YELLOW
C M Y:100 K
R:255 G:242 B
RAL 1026

Pantone BLACK
C M Y K:100
R:35 G:31 B:32
RAL 9017

Pantone BLACK
C M Y K:100
R:35 G:31 B:32
RAL 9017

Rysunek 14 Kolorystyka logotypu „Łódzkie Energetyczne”
Źródło: Opracowanie własne.
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Pantone 3005
C:100 M:30 Y K
R G:129 B:198
RAL 5015

Pantone YELLOW
C M Y:100 K
R:255 G:242 B
RAL 1026

Pantone BLACK
C M Y K:100
R:35 G:31 B:32
RAL 9017

Pantone BLACK
C M Y K:100
R:35 G:31 B:32
RAL 9017

Rysunek 15 Logotyp „Łódzkie Energetyczne” wersja czarno-biała
Źródło: Opracowanie własne.
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Optymalna wielkość znaku

Minimalna wielkość znaku

Znak na tłach jednolitych 
i niejednolitych

Optymalna wielkość znaku na różnych formatach 
nośników:

• A1 – 50 mm
• A2 – 40 mm
• A3 – 30 mm
• A4 – 15 mm
• A5 – 15 mm
• A6 – 15 mm

Minimalna wielkość znaku gwarantuje jego czytel-
ność w różnych technikach reprodukcji, na różnych 
nośnikach. Dla znaku ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE mi-
nimalne wielkości prezentują się następująco:

• Drukarskie techniki reprodukcji: 13 mm
• Biurowe techniki reprodukcji: 15 mm
• Inne techniki reprodukcji: 13 mm

Jeśli zaistnieje konieczność użycia mniejszego zna-
ku niż zalecany, należy wykonać próby.

W przypadku wykorzystania elektronicznego powi-
nien być stosowany znak w kolorystyce podstawo-
wej o wysokości nie mniejszej niż: 75 pikseli.

Znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE powinien być umiesz-
czany na białym tle, na którym można zastosować 
wariant pełnokolorowy. Jeśli znak jest umieszczany 
na tle w kolorze czarnym, należy zastosować znak 
w kontrze.

W przypadku konieczności umieszczenia znaku 
ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE na niejednolitych, różno-
kolorowych tłach (lub fotografi ach) należy zastoso-
wać znak z polem własnym. 

Rysunek 16 Zastosowanie logotypu na różnych tłach.
Źródło: Opracowanie własne.
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Typografia Niepoprawne stosowanie znaku

Znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE wykorzystuje font 
Futura. Może on z powodzeniem występować za-
równo w języku polskim, jak i językach obcych.

Przykłady niepoprawnego stosowania i modyfi ko-
wania znaku ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE:

A. zmiana kolorystyki znaku
B. wykorzystywanie innego fontu w logotypie
C. zmiana kompozycji znaku (np. poprzez 
umieszczenie symbolu – wiatraczka obok logoty-
pu)
D. naruszanie pola ochronnego znaku, umiesz-
czanie go zbyt blisko tekstu, rysunków, krawędzi 
nośnika
E. mienianie proporcji poszczególnych elemen-
tów znaku
F. umieszczanie w znaku dodatkowych elemen-
tów.

A.

.B

ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE

.C

.D

.F

.E

A.

.B

ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE

.C

.D

.F

.E
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Warianty językowe znaku

Inne warianty znaku

Znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE może występować 
również w angielskiej wersji językowej. Wówczas 
logotyp „ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE” zostaje zastą-
piony logotypem „LODZKIE OF ENERGY”. Wyraz 
„LODZKIE” jest wyboldowany. 

Jeśli zaistnieje taka potrzeba to na bazie znaku 
ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE mogą powstać znaki ściśle 
związane z poszczególnymi źródłami energii: ENER-
GIA SŁONECZNA, ENERGIA WIATROWA, ENERGIA 
GEOTERMALNA, ENERGIA KONWENCJONALNA.

Wówczas kolorystyka wyrazu „ENERGIA” odpowia-
da kolorowi właściwemu danemu rodzajowi źródła 
energii. Element graficzny (wiatraczek) dostosowu-
je się kolorystyką do wyrazu „ENERGIA”. 

Taki zabieg pozwoli w prosty sposób zidentyfi ko-
wać tematykę prezentowanych materiałów infor-
macyjnych i promocyjnych.
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Księga wizualizacji 

Zastosowanie znaku „Łódzkie Energetyczne”

Umieszczanie znaku ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE na 
różnych materiałach informacyjnych i promocyj-
nych pozwoli na budowanie w świadomości od-
biorców spójnej tożsamości marki ŁÓDZKIE ENER-
GETYCZNE.

Wśród materiałów informacyjno-promocyjnych 
opatrzonych znakiem ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE 
znajdują się:

• papier
• koperty
• teczka
• wizytówka
• tabliczki informacyjne

• plakat
• etui na zaproszenie
• formatka prezentacji multimedialnej
• roll-up
• inne materiały

Wszystkie wspomnane powyżej materiały promo-
cyjne zostały zwizualizowane i zaprezentowane 
w niniejszym rozdziale.
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Papier projektowy

W nagłówku papier posiada trzy pełnokolorowe 
znaki: herb Marszałka Województwa Łódzkiego 
(z lewej strony), znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE 
(umieszczony centralnie), znak Centrum Badań i In-
nowacji PRO-AKADEMIA (z prawej strony nagłów-
ka).

Stopka papieru zawiera cztery znaki: PROGRAM RE-
GIONALNY Narodowa Strategia Spójności, promuje 
łódzkie, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, UNIA EU-
ROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego oraz podpis: Projekt „Łódzkie Energetyczne” 
współfi nansowany przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundu-
sze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Nad stopką zostały umieszczone dane teleadreso-
we realizatora projektu. Tło papieru posiada wkom-
ponowany symbol grafi czny ze znaku ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE.

Papier występuje w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i angielskiej.
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Koperty

Na kopertach zostały umieszczone te same znaki 
i logotypy, które znalazły się na papierze ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE.

Umieszczenie na kopertach wyraźnych oznaczeń 
pozwala na łatwą identyfi kację nadawcy.

Projekt „ ódzkie Energetyczne” wspó �nansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ódzkiego.

UL. PIOTRKOWSKA 238, 90-360 ÓD , WWW.PROAKADEMIA.EU

Realizator:

Projekt „ ódzkie Energetyczne” wspó �nansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ódzkiego.

UL. PIOTRKOWSKA 238, 90-360 ÓD , WWW.PROAKADEMIA.EU

Realizator:

KOPERTA DL

KOPERTA C5
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Teczka

Teczka jest materiałem promocyjnym, który często 
pozostaje w użyciu także po wydarzeniu, podczas 
którego był dystrybuowany.

Teczka ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE wykonana jest 
w kolorystyce właściwej dla znaku. Na I okładce po-
siada wycięty laserowo znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZ-
NE, zaś w środku ma miejsce na wizytówkę.
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Wizytówka

Dzięki zastosowanej typografi i wizytówki ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE są eleganckie i nowoczesne. Awers 
wizytówki zawiera symbol grafi czny (wiatraczek) 
w pełnym kolorze. Na rewersie umieszczone są na-
tomiast: znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE (lewy górny 
róg), imię i nazwisko (font FUTURA BK 13 PT), sta-
nowisko/reprezentowana jednostka (FUTURA BK 6 
PT), dane teleadresowe (font FUTURA BK 6 PT).

UL. PIOTRKOWSKA 238, 90-360 ŁÓD Ź
TEL. +48 42 636-12-59, FAX +48 42 636-12-26

JAN.KOWALSKI@ENERGETYCZNE.LODZ.PL

JAN KOWALSKI
CENTRUM BADA Ń  I INNOWACJI
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Tabliczka informacyjna

Tabliczki z imieniem i nazwiskiem prelegenta są 
niezbędne w trakcie konferencji i kongresów, gdyż 
umożliwiają uczestnikom wydarzenia na łatwą 
identyfi kację przemawiających. Tabliczki zawierają 
centralnie umieszczone imię i nazwisko prelegenta 
(nazwisko jest wyboldowane) wraz z nazwą repre-
zentowanej instytucji oraz dwa wyraźne znaki: w le-
wym dolnym rogu znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE, 
a w prawym dolnym rogu logotyp Centrum Badań 
i Innowacji PRO-AKADEMIA.

JAN KOWALSKI
CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI
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Plakat

Plakat stanowi wciąż jedną z bardziej zwracających 
uwagę form promocji. Plakaty projektu ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE powinny zawierać te same znaki 
grafi czne i logotypy, co papier projektu. Elemen-
tem przewodnim promocyjnych kampanii wizu-
alnych może być symbol grafi czny (wiatraczek). 
Teksty umieszczone na plakacie powinny wykorzy-
stywać font Futura.

Ad mod quunt voluptas magnimusci aut ut 
labo. Neque sim aut lacepudae numquatem. 
arum solesentus aditatin pla aceroria quis ut 
adis experferit et eles re exceptatur magnat 
arcipis aut et et lis es rerruptae et optis etur? 
Quid ut as iliquos dolessequae dolenieturi co-
nempo rersperrovid modisita paribus, tem fu-
gia volliciis eum volori sinis ma vel ipsam ende-
ro magnihic torum aut omnis molenest.

Nobit harum fugitas 
sumquibusto 
estias pelique si cullabo 
reperatus niscienis ad enis 
doloren tiatios se volesed
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Etui na zaproszenie

Zaproszenia często stanowią pierwszą formę bez-
pośredniego kontaktu, jaki nawiązujemy z odbior-
cami projektu.

Ze względu na specyfi kę grupy docelowej projektu 
ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE (samorządowcy, przedsię-
biorcy, środowisko naukowe, młodzież akademic-

ka, organizacje społeczne) to bardzo istotne, aby 
dystrybuowane zaproszenie wyróżniało się formą 
(specjalny wykrojnik, papier, sposób nadruku), gdyż 
w ten sposób ma ono szansę odznaczyć się na tle 
innych zaproszeń, a także sprawić, że projekt ŁÓDZ-
KIE ENERGETYCZNE na dłużej zostanie w pamięci 
adresata.



43

Formatka prezentacji multimedialnej

Składająca się ze slajdów prezentacja, będąca naj-
częściej ilustracją wystąpienia publicznego, po-
winna być: estetyczna, czytelna (zarówno poprzez 
właściwy dobór zastosowanych kolorów, jak i typ 
oraz wielkość czcionki), a także przyjemna dla oka 
(poprzez wzbogacenie tekstu grafi kami, ogranicze-
nie ilości tekstu na slajdzie). Zarówno strona tytu-
łowa prezentacji, jak i strony prezentacji tekstowej 
zawierają znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE, a także 
pozostałe znaki i logotypy umieszczone na papierze 
projektu.

Dla zwiększenia czytelności prezentacji, wszystkie 
logotypy i znaki grafi czne – poza znakiem ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE i PRO-AKADEMIA, zostały zamiesz-
czone w wersji monochromatycznej. W tło slajdów 
został wkomponowany symbol grafi czny (wiatra-
czek).
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Roll-up

Roll-up’y posłużą jako wygodna i atrakcyjna wizu-
alnie promocja projektu ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE. 
Dopuszczalne jest tworzenie roll-up’ów komuniku-
jących cały projekt ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE, jak 
i roll-up’ów tematycznych, dedykowanych poszcze-
gólnym typom źródeł energii, np. energii słonecz-
nej. Wówczas znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE może 
zostać zastąpiony właściwym wariantem znaku, np. 
ENERGIA SŁONECZNA.

Każdy roll-up musi zawierać znaki grafi czne i logo-
typy: PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strate-
gia Spójności, promuje łódzkie, Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy, UNIA EUROPEJSKA Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego oraz podpis: Projekt 
„Łódzkie Energetyczne” współfi nansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkie-
go
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Inne materiały promocyjne

Znak ŁÓDZKIE ENERGETYCZNE może być z powo-
dzeniem wykorzystywany na produktach, stano-
wiących gadżety projektu, nagrody w konkursach. 
Warto, aby były to przedmioty praktyczne, funkcjo-
nalne, a co za tym idzie – chętnie wykorzystywane,

noszone. Dzięki umieszczonemu znakowi ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE będą pełnić rolę promocyjną, a po-
przez swoje walory użytkowe pośrednio pozwolą 
na zbudowanie emocjonalnej więzi z marką. W roli 
gadżetu projektu dobrze sprawdzą się np. kurtka 
i apaszka.
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