Olender-press

Projektowanie
graficzne
Tworzymy i łączymy symbole, obrazy oraz
teksty. Opracowujemy wizualne koncepty
pomysłów i wiadomości na potrzeby
komunikacji marketingowej naszych
klientów.

Projektowanie stron
internetowych
Projektujemy elementy graficzne stron
internetowych lub całe strony www.

Outdoor /
Indoor
Projektujemy oraz wykonujemy zewnętrzne
i wewnętrzne nośniki komunikacji
marketingowej. Od prostych form
poligraficznych po złożone konstrukcje
świecących napisów przestrzennych itp.

Projektowanie
korporacyjne
Projektujemy nazwy, logotypy, hasła
reklamowe oraz inne narzędzia pozwalające
naszym klientom na kreowanie i utrwalanie
pozytywnego wizerunku swoich marek.
Odświeżamy i pozycjonujemy wizerunek już
istniejących marek i firm.

Produkcja
poligraficzna

Projektowanie
redakcyjne
Projektujemy czasopisma, gazety i książki,
nie tylko korporacyjne.

3D

Wykonujemy skład, przygotowanie
oraz produkcję wszelkich materiałów
drukowanych. Zapewniamy szeroką gamę
rozwiązań technologicznych, opraw,
uszlachetnień i usług konfekcjonowania,
a także wysoką jakość produktu finalnego.

Projektujemy i realizujemy obiekty 3D.
Zarówno pojedyncze bryły, jak i złożone
formy - wizualizacje przestrzenne wnętrz.
Realizacja w wariantach statycznych lub
dynamicznych: AR oraz VR.

Showroom /
Expo

Fotografia

Projektujemy, aranżujemy i wykonujemy
przestrzenie ekspozycyjne. Stałe, na
potrzeby działalności gospodarczej naszych
klientów lub związane z realizacją imprez
targowych oraz eventów.

Wykonujemy fotografie na potrzeby
promowania produktów, marek i firm:
produktowe, aranżacyjne, reklamowe,
obiektów referencyjnych, redakcyjne.

Reklama
Projektujemy audio oraz wizualne formy
komunikacji marketingowej, promujące lub
sprzedające produkty, usługi oraz pomysły
naszych Klientów

Animacja
i wideo
Tworzymy animacje, wideo, prezentacje
multimedialne, spoty reklamowe oraz
sponsorskie, filmy firmowe, czołówki,
mapingi itp.

Projektowanie
opakowań
Projektujemy opakowania dla różnych
branż. Nośnikiem grafiki może być papier,
folia, szkło, tworzywo sztuczne, drewno itp.
Wykonujemy przedprodukcyjne wizualizacje:
w postaci grafiki oraz mockupów.

HYDROBOX WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEJ MARKI
Projekty
graficzne

Kampania
reklamowa

Fotografie

Indoor / Outdoor

Produkcja
poligraficzna

HYDROBOX
WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEJ MARKI

HYDROBOX
WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEJ MARKI
01 WYTYCZNE PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

LOGOTYP BUDOWA ZNAKU

KOLORYSTYKA

LAYOUT MATERIAŁY DRUKOWANE

HYDROBOX LIGHT GREEN

margines
górny:
23 mm

CMYK: C: 85%, M: 0%, Y: 55%, K: 35%
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HYDROBOX WATER BLUE

CMYK: C: 30%, M: 10%, Y: 40%, K: 10%

TYPOGRAFIA ZASADY STOSOWANIA
90%

KOMPLETNY PROGRAM
HYDROBOX® HOME&GARDEN
W ofercie dostępne są HYDROBOXY o zróżnicowanych
wielkościach, budownie i przeznaczeniu. Zasada działania każdego
z nich jest taka sama. HYDROBOX niezależnie od swojego rozmiaru
i objętości dostosowanej do rodzaju rośliny, umieszcza się w glebie
pod korzeniami, w celu przechwycenia części wód opadowych
lub wody z nawodnienia.
HYDROBOX powinien być zbliżony swoim rozmiarem
do wielkości bryły korzeniowej sadzonej rośliny.
Dla większych roślin lub krzewów można instalować kilka
HYDROBOXÓW w zależności od potrzeby.

Lato Light

HYDROBOX COLD GREEN

CMYK: C: 85%, M: 0%, Y: 55%, K: 35%

Tytuły katalogów i ulotek.
Tytuły rozdziałów i zagadnień, podtytuły:

90%

HYDROBOX SOIL GRAY

CMYK: C: 30%, M: 10%, Y: 40%, K: 10%

Lato Light - wersaliki.

DOLUPTATUR
APED QUIASPIS

90%

80%

CMYK: C: 100%, M: 65%, Y: 30%, K: 40%

wyrównanie tekstów do lewej strony.
90%

w szczególnych przypadkach dopuszczalne
wyrównanie do środka lub do prawej strony
nie stosować tekstu justowanego

MATERIAŁY BIUROWE PAPIER FIRMOWY

nazwa, adres,
kod pocztowy,
miejscowość

adresat nazwa
ulica
kod pocztowy
miejscowość

VOLUPTASINT
Pliqui beatemporem dolupta

Anias sus ipide parumet exeriat quia que volorehenis
. At veria verchiciti blab iliquibus am, ipsame placipsum
fugiae estio ditam quam conet eium facimaion exped quos
nem reius mosam conseca borersp iderferae voluptasint arum
sim cum net dolupta doluptam, quati con nus.
Alia quid qui cus qui culparchit de nimus eos debiti
beriam sit, ut ad qui blam, et repelendunt dolore quiam veni num
cum, si idem. Ut la volupta coritis quasincient volo corepudam
dolese mo molore pro tem aut precto et essusdae si volore,
tese endi cus re, quo doluptis utataquo cone ad ulpa por sin poreper
rorporrum.
aut mosandi tiorror escium quo et idundiciendi.

margines
wewnętrzny
12 mm

MATERIAŁY BIUROWE KOPERTA DL

miejscowość i data
font: Lato Light, size: 11 pt
adresat
font: Lato bold, size: 11 pt

GEOTABO sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa, Polska,
tel./fax +48 77 469 84 67,
office@geotabo.com, www.geotabo.com

VOLUPTASINT
Pliqui beatemporem dolupta

nagłówek
font: Lato bold, size: 11 pt

Anias sus ipide parumet exeriat quia que volorehenis
. At veria verchiciti blab iliquibus am, ipsame placipsum
treść
fugiae estio ditam quam conet eium facimaion expedfont:
quos
Lato Light, size: 11 pt
nem reius mosam conseca borersp iderferae voluptasint arum
sim cum net dolupta doluptam, quati con nus.

stopka adresowa
font: Lato Light, size: 11 pt

GEOTABO sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa, Polska, tel./fax +48 77 469 84 67, office@geotabo.com, www.hydrobox.pl, www.geotabo.com
NIP 899-27-30-319, REGON 021740396, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000174827, Kapitał Zakładowy 5.000 zł
mBank 62 1140 1788 0000 3335 2600 1001

80%

MATERIAŁY BIUROWE WIZYTÓWKA
Jełowa, 28 sierpnia 2015

Jełowa, 28 sierpnia 2015

margines
dolny:
30 mm

HYDROBOX BLUE

GEOTABO sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa, Polska, tel./fax +48 77 469 84 67, office@geotabo.com, www.hydrobox.pl, www.geotabo.com
NIP 899-27-30-319, REGON 021740396, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000174827, Kapitał Zakładowy 5.000 zł
mBank 62 1140 1788 0000 3335 2600 1001

margines
zewnętrzny
10 mm

HYDROBOX
WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEJ MARKI

HYDROBOX
WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEJ MARKI
01 WYTYCZNE PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

SYSTEM EKSPOZYCYJNY

SHOWROOM PFLEIDERER
KONCEPT I REALIZACJA PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNEJ
Showroom / Expo

SHOWROOM PFLEIDERER
KONCEPT I REALIZACJA PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNEJ

SHOWROOM PFLEIDERER
KONCEPT I REALIZACJA PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNEJ

SHOWROOM PFLEIDERER
KONCEPT I REALIZACJA PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNEJ

BRAAS KAMPANIA REKLAMOWA
Projekty
graficzne

Kampania
reklamowa

Redakcja
tekstów

Indoor / Outdoor

Produkcja
poligraficzna

BRAAS
KAMPANIA REKLAMOWA

BRAAS
KAMPANIA REKLAMOWA

KLUDI KONCEPCJA ARANŻACJI I RENDERING 3D
Projekty
aranżacji

Rendering
3D

KLUDI
KONCEPCJA ARANŻACJI I RENDERING 3D

KLUDI
KONCEPCJA ARANŻACJI I RENDERING 3D

KLUDI
KONCEPCJA ARANŻACJI I RENDERING 3D

KLUDI
KONCEPCJA ARANŻACJI I RENDERING 3D

FORBET LIFTING MARKI
Projekty
graficzne

Fotografie

Projektowanie
korporacyjne

Indoor / Outdoor

Produkcja
poligraficzna

FORBET LIFTING MARKI

Nostalgia Koło Grys Żółty

Nostalgia Koło

Trzy kostki o kształcie od prostokątnego do mocno trapezowego
pozwalają układać wzory w kształcie koła, pierścieni, łuków i rozet o różnych
wielkościach. Stanowią tym samym dobre uzupełnienie dla innych układów
z użyciem produktu Nostalgia. Kostka dostępna w 3 neutralnych oraz 3 ciepłych kolorach.

kolorystyka

Nostalgia Koło Grys Biały

Nostalgia Koło Grys Antracyt

Nostalgia Koło Grys Żółty

Nostalgia Koło Grys Czerwony

FORBET LIFTING MARKI

Jesień

Jura

Muszla

Bambus

Mocca-Orange

Mocca-Toffi

Tiramisu

Piryt

FORBET LIFTING MARKI

BRAAS CISAR WSPARCIE SPRZEDAŻY
Projekty
graficzne

Kampania
reklamowa

Fotografie

Indoor / Outdoor

Produkcja
poligraficzna

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
DACHÓWKI BRAAS CISAR?
Cisar jest najnowocześniejszą na świecie technologią produkcji dachówek betonowych.
Innowacja tej technologii polega na zastosowaniu trzech warstw, które zapewniają dachówce wytrzymałość,
gładkość, zwiększoną odporność na zabrudzenia oraz intensywny kolor i połysk. Cisar to doceniona
przez tysiące klientów gwarancja jakości pokrycia dachowego.

• ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA.

WARSTWA
USZLACHETNIAJĄCA
nadaje ostateczny wygląd dachówce
- intensywny, trwały kolor oraz połysk

• GŁADKA POWIERZCHNIA.
• TRWAŁY KOLOR.
• INTENSYWNY POŁYSK.

WARSTWA WYGŁADZAJĄCA
zapewnia mrozoodporność,
odporność na nasiąkanie
i zabrudzenia

WARSTWA NOŚNA
gwarantuje maksymalną
wytrzymałość

LAT
GWARANCJI

zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym

Na dachówki betonowe Braas udzielamy 30-letniej gwarancji wraz z mrozoodpornością.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią gwarancji, której wzór publikujemy na naszej
stronie internetowej: www.monier.pl/produkty/gwarancje
W celu uzyskania 30-letniej gwarancji należy jedynie wypełnić wniosek gwarancyjny
znajdujący się również na tej stronie www.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Od ponad 60 lat dbamy o zadowolenie naszych klientów. Stosujemy wyłącznie surowce pierwszej jakości,
ponieważ jakość nie toleruje kompromisów. Dbamy o to, by w naszych produktach skupiało się całe bogactwo
doświadczenia naszego przedsiębiorstwa i cała wiedza know-how naszych pracowników.

BRAAS CISAR
WSPARCIE SPRZEDAŻY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
DACHÓWKI BRAAS CISAR?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
DACHÓWKI BRAAS CISAR?

TECHNOLOGIA CISAR
ZALETY I BUDOWA

Cisar jest najnowocześniejszą na świecie technologią produkcji dachówek betonowych.
Innowacja tej technologii polega na zastosowaniu trzech warstw, które zapewniają dachówce wytrzymałość,
gładkość, zwiększoną odporność na zabrudzenia oraz intensywny kolor i połysk. Cisar to doceniona
przez tysiące klientów gwarancja jakości pokrycia dachowego.

WARSTWA
USZLACHETNIAJĄCA
nadaje ostateczny wygląd dachówce
- intensywny, trwały kolor oraz połysk

• ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA.
• GŁADKA POWIERZCHNIA.
• TRWAŁY KOLOR.

WARSTWA WYGŁADZAJĄCA
zapewnia mrozoodporność,
odporność na nasiąkanie
i zabrudzenia

• INTENSYWNY POŁYSK.

WARSTWA NOŚNA
gwarantuje maksymalną
wytrzymałość

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Od ponad 60 lat dbamy o zadowolenie naszych klientów. Stosujemy wyłącznie surowce pierwszej jakości,
ponieważ jakość nie toleruje kompromisów. Dbamy o to, by w naszych produktach skupiało się całe bogactwo
doświadczenia naszego przedsiębiorstwa i cała wiedza know-how naszych pracowników.

LAT
GWARANCJI

zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym

Na dachówki betonowe Braas udzielamy 30-letniej gwarancji wraz z mrozoodpornością.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią gwarancji, której wzór publikujemy na naszej
stronie internetowej: www.monier.pl/produkty/gwarancje
W celu uzyskania 30-letniej gwarancji należy jedynie wypełnić wniosek gwarancyjny
znajdujący się również na tej stronie www.

BRAAS CISAR
WSPARCIE SPRZEDAŻY

BRAAS CISAR
WSPARCIE SPRZEDAŻY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
DACHÓWKI BRAAS CISAR?

BRAAS CISAR
WSPARCIE SPRZEDAŻY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
DACHÓWKI BRAAS CISAR?

DACHÓWKA
BRAAS

KLUDI VIRTUAL REALITY 3D - APP
Projekty
aranżacji

Rendering
3D

Enter the world
of KLUDI VR
It’s realy simple!

Postprodukcja

KLUDI
VIRTUAL REALITY 3D - APP

KLUDI
VIRTUAL REALITY 3D - APP

KLIKNIJ
i zobacz webVR

KLIKNIJ
i zobacz webVR

KLIKNIJ
i zobacz webVR

KLIKNIJ
i zobacz webVR

PIERRE CARDIN
KONCEPT I WYKONANIE SALONÓW SPRZEDAŻY
Showroom / Expo

PIERRE CARDIN
KONCEPT I WYKONANIE SALONÓW SPRZEDAŻY

PIERRE CARDIN
KONCEPT I WYKONANIE SALONÓW SPRZEDAŻY

PIERRE CARDIN
KONCEPT I WYKONANIE SALONÓW SPRZEDAŻY

ZIELONA BUDKA MARKI WŁASNE M. IN. BIEDRONKA
Projekty
aranżacji

Fotografie

Projekty
opakowań

ZIELONA BUDKA
OPAKOWANIA - MARKI WŁASNE M. IN. BIEDRONKA

ZIELONA BUDKA
OPAKOWANIA - MARKI WŁASNE M. IN. BIEDRONKA

ZIELONA BUDKA
OPAKOWANIA - MARKI WŁASNE M. IN. BIEDRONKA

Lody kawowe z sosem czekoladowym

Lody kawowe z sosem czekoladowym

Najlepiej spożyć przed: Data z boku opakowania.
Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Data i godzina są równocześnie numerem partii produkcyjnej.
Producent :
Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o.
Polska , 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

Lody kawowe z sosem czekoladowym

Lody kawowe z sosem czekoladowym

Najlepiej spożyć przed: Data z boku opakowania.
Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Data i godzina są równocześnie numerem partii produkcyjnej.
Producent :
Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o.
Polska , 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

Sk∏adniki: woda, mleko zagęszczone odt∏uszczone,cukier, t∏uszcz kokosowy,
syrop glukozowy, sos czekoladowy 7% (syrop glukozowo-fruktozowy,
syrop cukru inwertowanego, śmietanka, woda, cukier,
czekolada 0,5%: miazga kakaowa, cukier, lecytyny (z soi), aromat;
kakao w proszku o obniżonej zawartości t∏uszczu,
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów t∏uszczowych,
stabilizator: karagen; sól, aromat), serwatka w proszku (z mleka), glukoza,
ekstrakt kawy 1%, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów t∏uszczowych),
stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar).
wartość odżywcza
wartość energetyczna
T∏uszcz
w tym kwasy t∏uszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Bia∏ko
Sól

100 ml
469 kJ / 112 kcal
4,8 g
4,3 g
15 g
13 g
1,9 g
0,1 g

Sk∏adniki: woda, mleko zagęszczone odt∏uszczone,cukier,
t∏uszcz kokosowy, syrop glukozowy, sos czekoladowy 7%
(syrop glukozowo-fruktozowy, syrop cukru inwertowanego,
śmietanka, woda, cukier, czekolada 0,5%: miazga kakaowa, cukier,
lecytyny (z soi), aromat; kakao w proszku o obniżonej zawartości t∏uszczu,
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów t∏uszczowych,
stabilizator: karagen; sól, aromat),
serwatka w proszku (z mleka), glukoza,
ekstrakt kawy 1%, emulgator (mono- i diglicerydy
kwasów t∏uszczowych), stabilizatory
(mączka chleba świętojańskiego, guma guar).
wartość odżywcza
wartość energetyczna
T∏uszcz
w tym kwasy t∏uszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Bia∏ko
Sól

100 ml
469 kJ / 112 kcal
4,8 g
4,3 g
15 g
13 g
1,9 g
0,1 g

PFLEIDERER B2B SOLUTIONS
KOMUNIKACJA DLA SIECI PARTNERSKICH
Showroom / Expo

Indoor / Outdoor

Projektowanie korporacyjne

PFLEIDERER B2B SOLUTIONS
KOMUNIKACJA DLA SIECI PARTNERSKICH

SET
na PoTrzEBy komUnikaCJi
wizErUnkowEJ B2B PUnkTÓw
hanDLowyCh PrzyGoTowany
zoSTa¸ SET foToGrafii
wizErUnkowyCh, aran˚aCyJnyCh
i ProDUkTowyCh, kTÓrE DoBrzE
iDEnTyfikUJÑ mark¢ PfLEiDErEr.

1.

Obowiàzujàca identyfikacja firmy PFLEIDERER ÊciÊle okreÊla
form´ i narz´dzia komunikacji marki. Chcàc w jak najbardziej
presti˝owy sposób prezentowaç si´ na rynku firma wychodzi
naprzeciw potrzebom swoich partnerów przygotowujàc dla nich
zestaw niezb´dnych narz´dzi. Jednym z nich jest solidny materia∏
zdj´ciowy produktów oraz kompletna baza dekorów w postaci
tekstur cyfrowych. Do tego do∏àczane sà zdj´cia wizerunkowe
charakterystyczne dla marki i dedykowane jedynie punktom
handlowym.

ZESTAW FOTOGRAFII WIZERUNKOWEJ DLA NOWEJ KOMUNIKACJI PFL B2B SOLUTIONS

2.

3.

4.

Identyfikacja wizualna dla autoryzowanych
punktów sprzeda˝y PFLEIDERER.

Wzór
Sety fotograficzne stosowane w komunikacji wizerunkowej autoryzowanych punktów sprzeda˝y PFLEIDERER.
W sk∏ad pakietu dla partnerów wchodzà: (1) zdj´cia produktowe, (2) wizerunkowo-bran˝owe, (3) aran˝acyjne
oraz (4) kompletna paleta dekorów z oferty PFLEIDERER.

INTRO I ZAŁO˚ENIA OGÓLNE

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

OPRAWA I ELEMENTY OPRAWA I ELEMENTY ELEMENTY
ZEWN¢TRZNE
WEWN¢TRZNE
DODATKOWE

PaRtnERStWO W BIZnESIE
Ze wzgl´du na dynamicznà zmian´ profilu i kierunku rozwoju firmy PFLEIDERER na polskim rynku
wn´trzarskim i meblowym wprowadzono nowà, spójnà komunikacj´ wizualnà dla marki.
PFLEIDERER sta∏ si´ markà parasolowà dla wszystkich swoich brandów, linii produktowych oraz sieci
dystrybucji autoryzowanych punktów sprzeda˝y. nowe wytyczne ÊciÊle okreÊlajà regu∏y nowego wizerunku
i bardzo du˝y nacisk k∏adà na spójnoÊç wszystkich elementów niezale˝nie od rodzaju noÊnika.

Kompletna oprawa zewn´trzna
autoryzowanego punktu handlowego
PFLEIDERER to zbiór podstawowych
elementów komunikacyjnych
zwiàzanych z szeroko poj´tym
outdoorem, reklamà zewn´trznà,
obrandowaniem floty firmowej,
oraz tablicami kierunkowymi.
Wszystkie elementy sà spójne
wizualnie i kolorystycznie.
Czytelnie identyfikujà mark´
PFLEIDERER oraz punkt sprzeda˝y.

nowa koncepcja kreatywna przygotowana zosta∏a w nowoczesnej i bardzo prostej formie.
Widoczne jest wyraêne odejÊcie od stosowanych dotychczas narz´dzi i ro˝norodnych form graficznych.
Przekaz jest czytelny, spójny graficznie i kolorystycznie, natomiast zawartoÊç merytoryczna skondensowana
i bardzo zrozumiała.
Czysta forma przekazu w Êwie˝ej, nowoczesnej szacie graficznej nadaje marce PFLEIDERER
charakterystycznych cech i podnosi jej presti˝ wizualny na tle innych producentów.

Kolejnym krokiem komunikacji
Zbiór elementów dodatkowych
to oryginalne komplety ubraƒ
marki w punkcie sprzeda˝y jest
jednolita forma ekspozycji produktów
firmowych dla pracowników dzia∏ów
i nowoÊci PFLEIDERER.
sprzeda˝y, kierowców, handlowców,
Logotyp firmy PFLEIDERER zosta∏ liftingowany oraz nadano
w 2013 rokU wykonawców
firma PfLEiDErEroraz
Wszystkie elementy komunikacji
magazynierów.
nowe
proporcje. Sk∏ada sie z nazwy w formie typograficznej
zmiEni¸a SwÓJ wizErUnEk mu
oraz piktogramu. Logotyp w nowej formie funkcjonuje bez dopisku
wewn´trznej majà dopracowanà rynkowy oraz
To tak˝e
ró˝ne akcesoria
dla
komUnikaCJ¢
ani straplinu. Nowoczesna, prosta typografia podnosi wra˝enie
i doskonale wpasowuje sie w nowà koncepcj´ wizualnà.
oprawà graficznà. W sk∏ad pakietu
profesjonalistów
oraz narz´dzia.
wProwaDzono
zUPE¸niE nowE estetyczne
kolorystyka jest uniwersalna dla ca∏ej marki PFLEIDERER
CorPoraTE
iDEnTiTyzawiera
2013. Nowa
wchodzà elementy dekoracyjne
Rozdzia∏
zestawy
oraz
wszystkich jej linii produktowych.
PfLEiDErEr
STa¸
Si¢
SiLnÑ
markÑ
Logotyp
standardowo znajduje si´ w jednym miejscu, zwyczajowo
wn´trza, tablice informacyjne,
estetycznych oraz
praktycznych
ParaSoLowÑ kiLkU BranDÓw. w prawym dolnym rogu noÊnika.
impulsowe stojaki na ulotki i foldery,
gadzetów firmowych
pakiety biurowe, oznakowanie
charakterystycznych wizualnie
STANDARYZACJAiZNAKU
FIRMOWEGO
próbek produktowych i promocji.
jakoÊciowo
dla marki PFLEIDERER.

ZNAK

>>>

Logotyp firmowy PFLEIDERER jest najwa˝niejszym elementem identyfikacji wizualnej firmy.
Przedstawiony poni˝ej schemat jego konstrukcji okreÊla ÊciÊle proporcje poszczególnych elementów
w stosunku do podstawowego modu∏u A za który przyj´to wysokoÊç znaku.
Pole podstawowe znaku oraz jego wysokoÊç A sà wyznacznikiem nowych proporcji layoutowych.

>>>

Logotyp PFLEIDERER pisany jest fontem News Gothic PL BOLD w kolorze 75% czerni.

>>>

W przypadku stosowania znaku firmy w treÊci korespondencji logotyp zast´powany jest formà
pisanà wersalikami. Dopuszcza si´ form´ rozbudowanà o dopisek Grajewo S.A.

2

INTRO I ZAŁO˚ENIA OGÓLNE

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

Wzór
Powy˝ej przedstawione sà dwa wybrane sety zdj´ç wizerunkowych dedykowane dla komunikacji
partnerów PFL B2B. Motywy emocjonalne z postaciami o˝ywiajà przekaz i nadajà mu l˝ejszej formy.
U˝ywane sà na ró˝nego rodzaju noÊnikach reklamowych i materia∏ach promocyjnych.

Ci SiECi PfLEiDErEr B2B SoLUTionS zawiEra SET foToGrafii wizErUnkowyCh.
SToSowaniE ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå ÂCiÂLE wG wzorÓw.
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ZNAK
znak firmowy PfLEiDErEr
STa¸ Si¢ LoGoTyPEm G¸Ównym.
niEzB¢Dny LifTinG znakU naDa¸
mU moCny i ÂwiE˚y CharakTEr.
Dawna koLorySTyka zoSTa¸a
zamiEniona na UniwErSaLny
GrafiT oraz Bia¸Ñ konTr¢.

znak firm
PE¸ni naJw
komUnikaCy
wyraèniE wyEk
ka˚Dym maTEriaL
oraz wizErU
nowyCh

Logotyp PFLEIDERER zosta∏ liftingowany oraz nadano mu nowe
proporcje. Sk∏ada sie z nazwy w formie typograficznej oraz
piktogramu. Logotyp w nowej formie funkcjonuje bez dopisku
ani straplinu. Nowoczesna, prosta typografia podnosi wrazenie
estetyczne i doskonale wpasowuje sie w nowà koncepcj´ wizualnà.
Nowa kolorystyka jest uniwersalna dla ca∏ej marki PFLEIDERER
oraz wszystkich jej linii produktowych.
Logotyp standardowo znajduje si´ w sta∏ym miejscu noÊników,
w prawym dolnym rogu obszaru layoutowego.

POLE PODSTAWOWE ZNAKU FIRMOWEGO
Pole podstawowe wyznacza minimalny obszar, na którym znajduje si´ znak firmowy.
Znak nie mo˝e zbli˝yç si´ do ˝adnej kraw´dzi bardziej, ni˝ to zosta∏o okreÊlone na schemacie.
Pole podstawowe znaku oraz jego wysokoÊç A sà wyznacznikiem wielu proporcji layoutowych w nowej komunikacji.

A

ZNAK FIRMOWY WERSJA PODSTAWOWA

A

A

KOLORY
iDEnTyfikaCJa firmowa
PfLEiDErEr 2013 PrECyzyJniE
DEfiniUJE nowÑ i oBowiÑzUJÑCÑ
koLorySTyk¢ DLa Ca∏EJ marki.
oDCiEniE SzaroÂCi i GranaT To
koLory PrzEwoDniE naDaJÑCE
CharakTEr komUnikaCJi.

Wersja 1
Logotyp PFLEIDERER w wersji podstawowej 75%K.

Wersja 2
Logotyp PFLEIDERER w bia∏ej kontrze na grafitowym tle.

Pole ochronne okreÊla obszar wokó∏ znaku firmowego, na którym nie powinien znaleêç si´ ˝aden inny
element graficzny. Zabezpiecza to znak przed ewentualnym zniekszta∏ceniem optycznym.
Bardzo wa˝ne jest zachowanie pola ochronnego znaku poniewa˝ jego wysokoÊç A jest wyznacznikiem
wielu proporcji layoutowych w nowej komunikacji.

A

Wszystkie produkcje wizerunkowo informacyjne takie jak katalogi
produktowe, katalogi wizerunkowe, kampanie reklamowe prasowe
i internetowe, a tak˝e wszystkie formy komunikacji brandu
PFL/PFLEIDERER majà swojà charakterystycznà form´ wyrazu.
Nowa komunikacja stosuje w szerokim zakresie wyraziste elementy
graficzno typograficzne wzbogacajàce wizualnie wszelkie noÊniki.
Pozwala to na uspójnienie materia∏ów z ró˝nà zawartoÊcià
merytoryczno graficznà niezale˝nie od ich charakteru, formatu
lub technologii wykonania.

KOLORYSTYKA PODSTAWOWA ZNAKU FIRMOWEGO

ZESTAW STA¸YCH ELEMENTÓW WIZERUNKOWYCH NOWEJ KOMUNIKACJI PFLEIDERER

Logotyp PFLEIDERER w swojej wersji podstawowej sk∏ada si´ z jednego koloru grafitowego
i wyst´puje zawsze tylko i wy∏àcznie na bia∏ym tle.

Poni˝ej przestawione sà elementy graficzne stworzone na potrzeby przygotowania ró˝nego rodzaju materia∏ów
reklamowych oraz wizerunkowych firmy. Set zawiera podstawowe elementy typograficzne charakterystyczne
dla nowej komunikacji firmy. Ich modyfikacje powinny byç tworzone wedle podanych regu∏ i wzorów.

A

A

A

PFL KOLOR 1 GRaFIt
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Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç produkcji BTL do obowiàzujàcej kolorystyki podstawowej dla marki PFLEIDERER
wprowadzono mo˝liwoÊç stosowania dodatkowych odcieni szaroÊci oraz granatowego koloru przewodniego. Pozwala
to na z∏amanie monochromatycznego charakteru ca∏ej komunikacji i dodaje mu dynamiki i lekkoÊci. Wyjàtkiem jest
brand MFP, który sygnowany jest kolorem pomaraƒczowym.

Wersja 4
Logotyp PFLEIDERER w bia∏ej kontrze na tle fotograficznym.

CorPoraTE iDEnTiTy marki PfLEiDErEr ÂCiÂLE DEfiniUJE koLorySTyk¢ znakU.
niEDoPUSzCzaLnE SÑ innE formy SToSowania oPrÓCz PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ.

INTRO I ZAŁO˚ENIA OGÓLNE

PFL KOLOR 2 JaSnY SZaRY 1
CMYK C0% M0% Y0% K15%
PANTONE 428C

RAL 7035

ORACAL 072

PFL KOLOR 3 JaSnY SZaRY 2
CMYK C0% M0% Y0% K30%
PANTONE 425C

RAL 7042

ORACAL 074

PFL KOLOR 4 GRanat
CMYK C100% M75% Y15% K65%

PANTONE 533C
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Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

KOLORYSTYKA UZUPE¸NIAJÑCA ZNAKU FIRMOWEGO

Wersja 3
Logotyp PFLEIDERER w bia∏ej kontrze na granatowym tle.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

POLE OCHRONNE ZNAKU FIRMOWEGO

Znak firmowy PFLEIDERER zbudowany jest z charakterystycznego dla koncernu piktogramu
oraz nazwy pisanej wersalikami. W tekÊcie stosowana jest forma pisana wersalikami.
Bardzo wa˝ne jest zachowanie wszystkich proporcji znaku poniewa˝ jego wysokoÊç (A) jest wyznacznikiem
wielu wytycznych layoutowych w nowej komunikacji.

ELEMENTY
na PoTrzEBy nowEJ komUnikaCJi
wizErUnkowEJ TworzÑC nowE
CorPoraTE iDEnTiTy DLa marki
PfLEiDErEr PowSTa¸o
kiLkanaÂCiE STa¸yCh ELEmEnTÓw,
kTÓrE w DowoLny SPoSÓB
mo˚na zE SoBÑ ¸ÑCzyå.

Logotyp PFLEIDERER w swojej wersji podstawowej sk∏ada si´
z jednego koloru ciemnoszarego i wyst´puje zawsze na bia∏ym tle.
Logotyp PFLEIDERER wyst´puje równie˝ w bia∏ej kontrze
w przypadku pojawiania si´ na kolorowych t∏ach lub fotografiach.
W wersji monochromatycznej czarno-bia∏ej logotyp wyst´puje
w kolorze 75% lub 100% czerni w zale˝noÊci od rodzaju
zastosowania i noÊnika.
Dopuszcza si´ t∏oczenie logotypu oraz formy jego uszlachetnienia
np. t∏oczenie, HOTPRINT lub folia metaliczna.

CMYK C0% M0% Y0% K75%
PANTONE 425C
RAL 7043
ORACAL 073

8

BUDOWA ZNAKU FIRMOWEGO

RAL 5013

ORACAL 050

12

CorPoraTE iDEnTiTy marki PfLEiDErEr zawiEra SET STa¸yCh ELEmEnTÓw wizErUnkowyCh.
moDyfikaCJE ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.
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Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.
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PFLEIDERER B2B SOLUTIONS
KOMUNIKACJA DLA SIECI PARTNERSKICH

TABLICE

A
A

TaBLiCE DoJazDowE PUnkTÓw
ParTnErSkiCh SÑ zUnifikowanE
i maJÑ STa¸E ProPorCJE.

Dopisek autoryzacyjny
oraz logotyp firmy
partnerskiej
wyÊrodkowane
wzgl´dem wysokoÊci
komórki

tablica
dojazdowa
(wersja 1M)

Nazwa i dane
teleadresowe firmy
wyÊrodkowane
wzgl´dem wysokoÊci
komórki

MiejscowoÊç, Adres placówki
tel. +48 00 000 00 00
www.adres.pl

taBLICE/taB_01M

Elementy komunikacji zewn´trznej pozwalajà na czytelne identyfikowanie
firmy oraz dzi´ki uproszczonej zawartoÊci merytorycznej umo˝liwiajà
łatwy dojazd do jej siedziby. W skład komunikacji zewn´trznej wchodzà
billboardy dojazdowe oraz tablice informacyjno kierunkowe.

PRZYK¸ADOWE TABLICE INFORMACYJNE ORAZ LAYOUTY BILLBOARDOWE
Wszystkie billboardy i tablice dojazdowe do firmy partnerskiej majà sta∏e layouty oraz proporcje.
Wyst´pujà w 3 wersjach w zale˝noÊci od indywidualnej potrzeby punktu handlowego.
We wszystkich wzorach ÊciÊle zachowano kolorystyk´ oraz elmenty sta∏e komunikacji PFL B2B SOLUTIONS.

tablica
dojazdowa
(wersja 2)
taBLICE/taB_02

tablica
dojazdowa
(wersja 1W)
taBLICE/taB_01W

OPRAWA I ELEMENTY
ZEWN¢TRZNE

BUDYNEK

tablica
dojazdowa
(wersja 2)
taBLICE/taB_03

kaSETony zEwn¢TrznE BUDynkU
wyST¢PUJÑ w DwÓCh warianTaCh
EConomy oraz PrEmiUm.

Przyk∏ad billboardu zewn´trznego partnera handlowego wed∏ug nowej identyfikacji.
Billboardy majà proporcje dostosowane do wymiarów standardowych:
(wersja 1M): 6m x 3m
(wersja 1W): 6m x 3m
(wersja 2): 6m x 3m

taBLICE/taB_01Ma
taBLICE/taB_01Wa
taBLICE/taB_02a

4m x 2m
4m x 2m
4m x 2m

2m x 1m

taBLICE/taB_01MB

2m x 1m

taBLICE/taB_01WB

2m x 1m

taBLICE/taB_02B

taBLICE/taB_01MC
taBLICE/taB_01WC
taBLICE/taB_02C

Ci marki PfLEiDErEr B2B SoLUTionS ÂCiÂLE okrEÂLa wzÓr BiLLBoarDÓw i TaBLiC.
aDaPTaCJ¢ ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.
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Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

TEREN
TaBLiCE na TErEniE PUnkTU
hanDLowEGo zoSTa¸y zUnifikowanE ÂCiÂLE wED¸UG Ci.

Kasetony zewn´trzne stanowià noÊnik informacji o nazwie firmy.
Sà konstruowane na bazie profili aluminiowych. Proponowane kasetony
wyst´pujà w wersji standardowej oraz w podÊwietlanej opcji premium.
Wieszane sà przy wejÊciu do budynku firmy.

KASETONY ZEWN¢TRZNE

TABLICE ZEWN¢TRZNE

Kasetony wykonane sà z profili stalowych połàczonych z płytà aluminiowà warstwowà typu dibond lub pleksi,
która stanowi lico kasetonu. Istnieje mo˝liwoÊç podÊwietlenia kasetonu Êwietlówkami lub diodami LED.
We wszystkich wzorach ÊciÊle zachowano kolorystyk´ oraz elmenty sta∏e nowej komunikacji.

OPRAWA I ELEMENTY ZEWN¢TRZNE

Punkty handlowe PFLEIDERER niezale˝nie od swojego rozmiaru
wymagajà specjalnego obrandowania terenu. Podstawowym zadaniem
zewn´trznych tablic informacyjnych jest informowanie oraz kierowanie
ruchem kołowym i pieszym wokół danego budynku.

System modularny tablic zewn´trznych daje mo˝liwoÊç zbudowania własnej tablicy informacyjnej.
Wymiary tablic sà w zasadzie nieograniczone - poszczególne panele mo˝na łàczyç w ró˝ne konfiguracje.

A
A

PYLONY
PyLony zEwn¢TrznE wyST¢PUJÑ
w DwÓCh warianTaCh nowE wzory oraz aDaPTowanE.

A

FLAGI

Pylony zewn´trzne stanowià cenny noÊnik informacji o nazwie firmy,
produktach firmy, adresie, kierunku dojazdu.
Proponowane pylony aktywnie oddziałujà na potencjalnych klientów,
dzi´ki niebanalnej ekspozycji treÊci reklamowych i informacji handlowej.

fLaGi firmowE SToSowanE
SÑ naPrzEmiEnniE z wyraziSTym
LoGoTyPEm firmy PfLEiDErEr

Zewn´trzne flagi firmowe, wykonane sà z dzianiny poliestrowej 100%
o gramaturze 105-125g/m2. Cechuje je du˝a odpornoÊç na czynniki
atmosferyczne, działanie promieni ultrafioletowych i niska chłonnoÊç
wilgoci. Wszystkie majà jednolity wymiar dostosowany do konstrukcji.

A

kaseton
BUDYnEK/KaS_01

PYLONY ZEWN¢TRZNE I DOJAZDOWE

FLAGI ZEWN¢TRZNE

Pylony wykonane sà z profili stalowych połàczonych z płytà aluminiowà warstwowà typu dibond,
która jednoczeÊnie stanowi lico pylonu. Istnieje mo˝liwoÊç podÊwietlenia pylonu Êwietlówkami lub diodami LED.
We wszystkich wzorach ÊciÊle zachowano kolorystyk´ oraz elmenty sta∏e nowej komunikacji marki.

Flagi firmowe dla partnerów handlowych zachowujà kolorystyk´ korporacyjnà. Dla ró˝norodnoÊci i dynamiki
przestrzeni wyst´pujà w kolorze bia∏ym z logotypem partnera w wersji podstawowej oraz w kolorze granatowym
z logotypem PFLEIDERER w bia∏ej kontrze.

tablica zewn´trzna

tablica zewn´trzna

tEREn/taB_01M

tEREn/taB_02

tablica zewn´trzna
tEREn/taB_03

A
A
A

A
Oferta asortymentowa
dost´pna w punkcie
sprzeda˝y.
TreÊci wyÊrodkowane
sà wzgl´dem
wysokoÊci komórki
z zachowaniem
zadanych
marginesów.

KOMUnIKaCJa ZEWn¢tRZna
Komunikacja zewn´trzna punktu rozpoczyna si´ od koncepcji outdoorowej w postaci billboardów reklamowych,
poprzez ró˝nego rodzaju oraz formatu tablice reklamowe, noÊniki wizerunkowe, informacyjne i dojazdowe.
Kolejnym noÊnikiem marki PFLEIDERER jest bogata w modele flota samochodowa jakà dysponuje
punkt handlowy oraz wykupione reklamy na Êrodkach komunikacji miejskiej.
Oprawa budynku i terenu punktu partnerskiego niezale˝nie od jego wielkoÊci i zaplecza technicznego powinna
zawsze byç prawid∏owo skomponowana. niniejsze opracowanie zawiera ró˝nego rodzaju rozwiàzania techniczne
stosowane na zewnàtrz budynków oraz terenie ca∏ego punktu sprzeda˝y.

HALA PRODUKCYJNA

tablica zewn´trzna

kaseton

tEREn/taB_04

BUDYnEK/KaS_02

ADMINISTRACJA I BIURO

tablica zewn´trzna
tEREn/taB_05

A

kaseton

A

pylon (wersja 1W)

A

pylon (wersja 1M)

BUDYnEK/KaS_03

A

PYLOnY/SEt_01

Wzór
Kasetony zewn´trzne partnerów handlowych mogà byç zastàpione taƒszym rozwiàzaniem w postaci blend
zaprojektowanych wed∏ug nowej identyfikacji i dostosowane do istniejàcych ju˝ gotowych konstrukcji.
Blendy mogà byç dowolnej d∏ugoÊci w zale˝noÊci od wielkoÊci budynku i jego struktury architektonicznej.

Wzór
Pylony zewn´trzne partnerów handlowych
zaprojektowane wed∏ug nowej identyfikacji,
dostosowane do istniejàcych ju˝ gotowych
konstrukcji metalowych.
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flag (wersja 1)
FLaGI/FLaG_01

tablica zewn´trzna
tEREn/taB_06

Wzór
W zwiàzku z du˝à ró˝norodnoÊcià konstrukcji masztów i mocowaƒ istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego
sposobu mocowania flagi. IloÊç flag dostosowana jest indywidualnie do zapotrzebowania danego punktu
i wielkoÊci przestrzeni.

PYLOnY/SEt_04

OPRAWA I ELEMENTY ZEWN¢TRZNE

Wzór
Wszystkie tablice informacyjno-kierunkowe na terenie autoryzowanego punktu sprzeda˝y powinny byç wykonane
w jednej technologii i kolorystyce. Mogà one byç wyklejane lub nadrukowane bezpoÊrednio na sztywnym panelu
aluminiowym lub na wkładce z PCV, dibondu, pleksi, etc.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

FOLIE
Grafiki wizErUnkowE na
foLiaCh okiEnnyCh EfEkTowniE
wzBoGaCaJÑ oBranDowaniE.

W zakres obrandowania zewn´trznego wchodzà tak˝e folie okienne.
Stanowià one noÊnik informacji o marce oraz ofercie produktowej.
W wersji standardowej grafiki drukowane sà do formatów okien na
pó∏transparentnej folii one way vision.
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Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

OPRAWA I ELEMENTY ZEWN¢TRZNE

AUTA TIR
SamoChoDy firmowE PUnkTÓw
hanDLowyCh To naJLEPSza moBiLna
rEkLama marki PfLEiDErEr.
SAMOCHODY FIRMOWE CI¢˚AROWE

Grafiki na foliach okiennych majà charakter wizerunkowy podkreÊlajàcy profesjonalizm marki PFLEIDERER.
Charakterystyczny layout, kolorystyka korporacyjna oraz niebanalny przekaz zdj´ciowy silnie przykuwajà
uwag´ i stanowià ciekawe rozwiàzanie uzupe∏niajàce opraw´ zewn´trznà budynku.

Poni˝ej przedstawione sà propozycje obrandowania samochodów ci´˝arowych typu TIR jako noÊnika marki.
Prosty układ elementów oraz kolorystyka ÊciÊle nawiàzujà do obowiàzujàcej komunikacji oraz doskonale
wpasowane sà w nowe CI firmy PFLEIDERER.

OPRAWA I ELEMENTY ZEWN¢TRZNE

AUTA
SamoChoDy oSoBowE i DoSTawCzE
PUnkTÓw hanDLowyCh To STa¸y
noÂnik marki PfLEiDErEr.

Auta firmowe i dostawcze sà je˝d˝àcymi reklamami, które powinny
byç spójne z politykà reklamowà ka˝dego przedsi´biorstwa.
Marka PFLEIDERER k∏adzie silny nacisk na wizerunek floty transportowej
i proponuje wysokà jakoÊç tego typu rozwiàzaƒ dla sieci partnerskich.

FOLIE ZEWN¢TRZNE

Ci marki PfLEiDErEr B2B SoLUTionS ÂCiÂLE okrEÂLa wzÓr oBranDowania BUDynkÓw.
aDaPTaCJ¢ ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.

Odcienie wybarwieƒ tkaniny powinny byç dobrane wed∏ug palety RAL lub PANTONE.
Korzystajàc z innej techniki druku nale˝y dobraç je w sposób najbardziej zbli˝ony do orygina∏u.
Zalecane jest stosowanie tkanin litych lub pó∏transparentnych. Mocowania i okucia w kolorze srebrnym.

Ci marki PfLEiDErEr B2B SoLUTionS ÂCiÂLE okrEÂLa wzÓr PyLonÓw zEwn¢TrznyCh.
aDaPTaCJ¢ ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.
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AUTOBUS

Auta firmowe i dostawcze sà mobilnymi reklamami, które powinny byç
spójne z politykà wizerunkowà ka˝dego punktu handlowego.
Marka PFLEIDERER k∏adzie silny nacisk na wizerunek floty dostawczej
i proponuje szerokà gam´ tego typu rozwiàzaƒ dla sieci partnerskich.

SAMOCHODY FIRMOWE DOSTAWCZE RÓ˚NYCH TYPÓW

PromoCJa PUnkTU hanDLowEGo
To Tak˚E forma rEkLamy na
PoJazDaCh komUnikaCJi miEJSkiEJ.

Oprócz oklejenia pojazdu z zewnàtrz ciekawà formà promocji punktu
w regionie jest reklama multimedialna w Êrodkach komunikacji miejskiej
pozwalajàca na precyzyjne i skuteczne dotarcie do klienta. Polecana jest
tak˝e reklama na monitorach LCD (du˝e mo˝liwoÊci emisyjne).

POJAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

autobus
motyw z kobietà

auto
motyw z kobietà

auto TIR wersja
z kobietà strona lewa
rozmiar 635x283 cm

aUtOBUS/01W

aUta/aUtO_01W

tIR/tIR_01WL

auto
motyw z m´˝czyznà
aUta/aUtO_01M

folia (wersja 2)

folia (wersja 3)

folia (wersja 4)

FOLIE/FOL_04

FOLIE/FOL_05

FOLIE/FOL_02

autobus
motyw z m´˝czyznà

auto TIR wersja
z kobietà strona prawa
rozmiar 635x283 cm

aUtOBUS/01M

tIR/tIR_01WR

Dost´pne sà równie˝
wersje z motywem
m´˝czyzny
rozmiar 255x283 cm
tIR/tIR_01ML

Reklama na pojazdach komunikacji miejskiej,
jest bardzo atrakcyjna cenowo, jeÊli wziàç pod uwag´
oferowanà du˝à powierzchni´, szeroki zasi´g i mobilny
charakter. Autobusy z reklamà pokonujà miesi´cznie
po kilkaset tysi´cy kilometrów.
Ciekawà formà reklamy zewn´trznej ÊciÊle powiàzanà
z komunikacjà miejskà jest prezentacja firmy na
plakatach wiszàcych na przystankach autobusowych.

tIR/tIR_01MR
tIR/tIR_01tYL

auto TIR ty∏
rozmiar 255x283 cm
folia (wersja 1W)
FOLIE/
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folia (wersja 5)

folia (wersja 1W)

FOLIE/FOL_03

FOLIE/FOL_01M

Ci marki PfLEiDErEr B2B SoLUTionS ÂCiÂLE okrEÂLa wzÓr oBranDowania okiEn.
aDaPTaCJ¢ ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

OPRAWA I ELEMENTY ZEWN¢TRZNE

tIR/tIR_01tYL

Plandeki dost´pne sà równie˝ w formacie 865x255 cm:
motyw kobiety:
motyw m´szczyzny:

tIR/tIR_02WL
tIR/tIR_02ML

tIR/tIR_02WR
tIR/tIR_02MR

tIR/tIR_02tYL
tIR/tIR_02tYL
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tEREn/taB_07

FLaGI/FLaG_02

PYLOnY/SEt_03

pylon (wersja z logotypem na dole)

tablica zewn´trzna

flag (wersja 2)

pylon (wersja z logotypem na górze)

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

MAGAZYN I SPEDYCJA

OFERTA DODATKOWA

Ci marki PfLEiDErEr B2B SoLUTionS ÂCiÂLE okrEÂLa wzÓr oBranDowania fLoTy PoJazDÓw.
aDaPTaCJ¢ ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

OPRAWA I ELEMENTY ZEWN¢TRZNE

plakat outdorowy
motyw z m´˝czyznà
aUtOBUS/PLaK_01M

plakat outdorowy
motyw z kobietà
aUtOBUS/PLaK_01W

PFLEIDERER B2B SOLUTIONS
KOMUNIKACJA DLA SIECI PARTNERSKICH

STOISKO
ka˚DE SToiSko EkSPozyCyJnE
ma UJEDnoLiConÑ koLorySTyk¢
korPoraCyJnÑ marki PfLEiDErEr.

STOISKO
STOISKO
Ka˝da ekspozycja
ekspozycja
produktowa
sk∏ada si´
PFLEIDERER
ze Êciany g∏ównej,
zbudowana
elementów
jest na
ka˚DE
CELEm
SToiSko
UnifikaCJi
EkSPozyCyJnE
PUnkTÓwStandardowa
dekoracyjnych,
podobnej zasadzie
hase∏ imodu∏owej
logo, sta∏ej(ekspozycja
ramy z t∏emmontowana
eksponujàcej
nanowoÊci
sta∏e
o PoDoBnyCh
JEST PromoCJa
ProPorCJaCh
marki PfLEiDErEr
B¢DziE wÊród
orazdekorów,
szafy ekspozycyjne)
szaf ekspozycyjnych
i zawiera zzestaw
wysuwanymi
podstawowych
planszami,
elementów
zawiEra¸o
i moCnaTEEkSPozyCJa
SamE ELEmEnTy.
ofErTy.nawizerunkowych
których przyklejone
oraz sà
dekoracyjnych.
próbki dekorów.

Baza ekspozycji produktów PFLEIDERER jest w kolorze bia∏ym
(lakier na wysoki po∏ysk). Elementy wizerunkowo dekoracyjne sà
wyci´te z pleksi oraz folii we wskazanej korporacyjnej kolorystyce.
Wszystkie moduły sà jednolicie obrandowane wg sta∏ego wzoru.

STOISKO PRODUKTOWE W PUNKCIE HANDLOWYM - RYSUNKI TECHNICZNE

STOISKO
ELEMENTY
PRODUKTOWE
DEKORACYJNE
W PUNKCIE
STOISKAHANDLOWYM
PRODUKTOWEGO
- RYSUNKI
W PUNKCIE
TECHNICZNE
HANDLOWYM

Przyk∏adowa wizualizacja standardowej ekspozycji oferty produktowej PFLEIDERER - widok ogólny

Przyk∏adowa wizualizacja standardowej ekspozycji oferty produktowej PFLEIDERER - detale

STOISKO

STOISKO
EkSPozyCJa PfLEiDErEr
ma STa¸Ñ form¢ moDU¸owÑ
ELEmEnTÓw oraz koLorySTyk¢.

PowiErzChnia EkSPozyCyJna
PfLEiDErEr To oko¸o 20 m2
wyDziELonyCh zE SkLEPU.

Stoiska produktowe marki PFLEIDERER majà sta∏à form´ wizualnà
o nowoczesnym charakterze. Wykonane sà z wysokogatunkowych
materia∏ów oraz lakierowane na wysoki po∏ysk. Kolor bia∏y stanowi
doskona∏e t∏o dla wszystkich rodzajów dekorów.

ELEMENTY STA¸E STOISKA PRODUKTOWEGO W PUNKCIE HANDLOWYM

STOISKO PRODUKTOWE W PUNKCIE HANDLOWYM - KOMPOZYCJA I OBRANDOWANIE

BIURKA ROBOCZE
Ka˝de stoisko handlowe firmy PFLEIDERER (ok 20m2)
to idealna przestrzeƒ by zobaczyç pe∏nà ofert´ firmy.
Obok okna ekpozycyjnego z nowà kolekcjà znajduje si´
biurko robocze do rozmów z klientami.
Zawiera ono szklanà pó∏k´ z prezentacjà wybranych dekorów
oraz schowki na katalogi i broszury produktowe.

Wymiar
próbki p∏yty
laminowanej
lub
laminatu HPL
21 cm x 29,7 cm

Wymiar próbki blatu
45 cm x 65 cm

Wymiar próbki p∏yty
laminowanej
lub
laminatu HPL
40 cm x 60 cm
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Wszystkie prezentowane
w dziale elementy
zawarte sà w pakiecie
ekspozycyjnym

STOISKO
CELEm UnifikaCJi PUnkTÓw
JEST PromoCJa marki PfLEiDErEr
i moCna EkSPozyCJa ofErTy.

Ka˝da ekspozycja produktowa PFLEIDERER zbudowana jest na
podobnej zasadzie modu∏owej (ekspozycja montowana na sta∏e
oraz szafy ekspozycyjne) i zawiera zestaw podstawowych elementów
wizerunkowych oraz dekoracyjnych o stałych wymiarach.

ZWYMIAROWANE ELEMENTY STA¸E STOISKA PRODUKTOWEGO W PUNKCIE HANDLOWYM

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

STOISKO
WN¢TRZE
Nowa komunikacja
Marka PFLEIDERER
wizerunkowa
powinna
markibyç
PFLEIDERER
eksponowana
to dzia∏ania
w wielu miejscach
wn¢TrzE
EkSPozyCJa
PUnkTU
PfLEiDErEr
hanDLowEGo
na szerokà
punktu
skal´handlowego.
obejmujàce Elementy
tak˝e lifting
dekoracyjne
ekspozycji wn´trza
produktowej
to wycieraczki,
ma STa¸Ñ
wzBoGaConE
form¢ moDU¸owÑ
JEST o ELEmEnTy
w autoryzowanych
naklejki pod∏ogowe,
punktachkalendarze
sprzeda˝y. wizerunkowe
Projekt dostosowywany
lub plakaty oraz oryginalny
ELEmEnTÓw
DEkoraCyJnE
oraz koLorySTyk¢.
zwiÑzanE z markÑ.
jest do wielkoÊci
certyfikatpunktu
autoryzacyjny
i posiada
w baz´
eleganckiej
elementów
oprawie.
sta∏ych.

ZWYMIAROWANE
ELEMENTYELEMENTY
DEKORACYJNE
WYMIENNE
WN¢TRZA
STOISKA PRODUKTOWEGO W PUNKCIE HANDLOWYM

OPRAWA I ELEMENTY
WEWN¢TRZNE

WN¢TRZE
wyEkSPonowanE ProDUkCJE
kaTaLoGowE marki zawiEraJÑCE
komPLETnÑ ofErT¢ ProDUkTowÑ.

Niezale˝nie od wielkoÊci punktu warto stale podkreÊlaç obecnoÊç
marki PFLEIDERER w ÊwiadomoÊci klientów.
Wyraziste displaye promujàce katalogi produktowe oraz nowoÊci
PFLEIDERER powinny wisieç w bardzo widocznych miejscach.

TABLICE PREZENTUJÑCE KATALOGI PRODUKTOWE

PoBiErz kaTaLoG akTUaLny
ProDUkTÓw i nowoÂCi

PoBiErz kaTaLoG akTUaLny
ProDUkTÓw i nowoÂCi

tablica z kieszonkami na foldery A4
Wn¢tRZE/taB_02

ceryfikat Punktu Partnerskiego
Wn¢tRZE/CERt

Kalendarze trójdzielne PFLEIDERER to sta∏y
element dekoracyjny w punkcie handlowym.
Kalendarze robocze mogà byç przygotowywane
wg okreÊlonego schematu i dedykowane
dla danego partnera.

Elementy dekoracyjne w punkcie lub nawet sama
jego kolorystyka ogólna powinna nawiàzywaç
do kolorów korporacyjnych marki.
Kolorystyka Êcian w zale˝noÊci od stopnia
skomplikowania bry∏y pomieszczeƒ to kolory:
bia∏y, jasno szary, szary, grafit lub granat.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

OPRAWA I ELEMENTY WEWN¢TRZNE

Elementy wyposa˝enia powinny nawiàzywaç
kolorystycznie do marki np. szare donice, srebrne
okucia, granatowe lub grafitowe krzes∏a, itp.
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Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

Oferta standardowa zdajduje si´ w 6 modu∏ach dolnych. Próbki u∏o˝one sà wg sta∏ego klucza kolorystycznego
(tonalnego) oraz struktur powierzchni - od najjaÊniejszych od góry do najciemniejszych na dole.
Na samej górze wyeksponowane sà nowoÊci z kolekcji na dany rok.

OPRAWA I ELEMENTY WEWN¢TRZNE

OPRAWA I ELEMENTY WEWN¢TRZNE

Wn¢tRZE/taB_01

Ci marki PfLEiDErEr B2B SoLUTionS ÂCiÂLE okrEÂLa wzÓr SToiSk EkSPozyCyJnyCh.
aDaPTaCJ¢ ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.

WYSPY EKSPOZYCYJNE NA BLATY
Pe∏na oferta blatów roboczych PFLEIDERER umieszczona jest w modu∏owych wyspach ekspozycyjnych.
Modu∏ jest lakierowany na bia∏y wysoki po∏ysk, co stanowi idealne t∏o dla ka˝dego dekoru blatu.

CerununtrimovernisimpublintaąśmortuanosponcludamdicaeconlocaemorureiseCerununtrimovernisimpublintamortuanos
poncludam dicae morurei
sentia intilicae, qntia intilicae, quemoventem, demenat.
Mae nox nes iliqueris, quide factus, culvit auc ocultus.

tablica z kieszonkami na ulotki DL i foldery A4
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Komplet prezentowanych
dekorów powinien byç
zbudowany z jednego formatu
próbek by zachowaç wysokà
estetyk´ ekspozycji.

StOISKO/PaKIEt
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OPRAWA I ELEMENTY WEWN¢TRZNE

Obok przedstawione
sà standardowe formatki
dekorów PFLEIDERER.
W zale˝noÊci od wielkoÊci
ekspozytora lub miejsca
do prezentacji mogà
one wyst´powaç w ró˝nych,
ale zawsze sta∏ych rozmiarach.

Ci marki PfLEiDErEr B2B SoLUTionS ÂCiÂLE okrEÂLa wzÓr SToiSk EkSPozyCyJnyCh.
aDaPTaCJ¢ ELEmEnTÓw PrzEDSTawionyCh Powy˚EJ naLE˚y roBiå wG wzorÓw.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

Projekt ekspozycji dostosowywany jest do Êredniej wielkoÊci punktu
i posiada baz´ elementów sta∏ych. Podstawà jest Êcianka z elementami
dekoracyjnymi oraz oknem ekspozycyjnym na nowoÊci.
Kolejne modu∏y to szafy na laminaty HPL oraz p∏yty laminowane.

ELEMENTY WYMIENNE STOISKA PRODUKTOWEGO W PUNKCIE HANDLOWYM

Nowa komunikacja wizerunkowa marki PFLEIDERER to dzia∏ania
na szerokà skal´ obejmujàce tak˝e lifting ekspozycji produktowej
w autoryzowanych punktach sprzeda˝y. Projekt dostosowywany
jest do wielkoÊci punktu i posiada baz´ elementów sta∏ych.

Wymiar
próbki p∏yty
laminowanej
lub
laminatu HPL
29,7 cm x 29,7 cm
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STOISKO
EkSPozyCJa PfLEiDErEr
ma STa¸E wiELkoÂCi ELEmEnTÓw
oraz wySokoÂCi zaBUDowy.

Granatowa kolorystyka marki z kontrastowà
typografià bardzo mocno rzuca si´ w oczy
i jest wyrazistym i zarazem charakterystycznym
elementem dekoracyjnym.

KOMUnIKaCJa WEWn¢tRZna
Bardzo wa˝nym elementem zmiany wizerunkowej w autoryzowanych punktach sprzeda˝y
PFLEIDERER jest zunifikowana forma ekspozycji oferty produktowej firmy.
W tym celu stworzono uniwersalny koncept stoisk ekspozycyjnych w punktach handlowych.
Modu∏owoÊç elementów pozwala na dostosowanie wielkoÊci stoiska do powierzchni
ekspozycyjnej w danym punkcie.
W sk∏ad oprawy wewn´trznej punktu wchodzà tak˝e elementy dekoracyjne wn´trza, ekspozytory
na ulotki i tablice, a tak˝e kompletne pakiety biurowe oraz oznaczenia próbek dekorów.

Kompletna oferta produktowa PFLEIDERER zawarta
jest w katalogu zbiorczym PRODUCT CATALOGUE.
NowoÊci produktowe oraz kolekcje nowych dekorów
prezentowane sà w katalogu PRODUCT NEWS
wydawanym na poczàtku ka˝dego roku.

OPRAWA I ELEMENTY WEWN¢TRZNE
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Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç indywidualnych potrzeb
punktów handlowych opracowanie ma charakter poglàdowy.

OPRAWA I ELEMENTY WEWN¢TRZNE

PFLEIDERER B2B SOLUTIONS
KOMUNIKACJA DLA SIECI PARTNERSKICH

A
A
A

A
Oferta asortymentowa
dost´pna w punkcie
sprzeda˝y.
TreÊci wyÊrodkowane
sà wzgl´dem
wysokoÊci komórki
z zachowaniem
zadanych
marginesów.

OFERTA DODATKOWA
A

OPRAWA I ELEMENTY OPRAWA I ELEMENTY ELEMENTY
  ZEWN¢TRZNE
WEWN¢TRZNE
DODATKOWE

WIRTUALNY SPACER
APLIKACJA DEMO PFLEIDERER

DEMO
V 2.1

CLICK
zobacz w sieci

OSM PRUDNIK
PROWADZENIE KONTA FB

OSM PRUDNIK
PROWADZENIE KONTA FB

OSM PRUDNIK
STRONA INTERNETOWA

PAUL SCHOCKEMOEHLE LOGISTICS
STRONA INTERNETOWA

NEW YOU
STRONA INTERNETOWA

LANKWITZER
STRONA INTERNETOWA

BLATY ROBOCZE PFLEIDERER
PREZENTACJA VIDEO

PAUL SCHOCKEMOEHLE LOGISTICS
REPORTAŻ - OTWARCIE ZAKŁADU

HYDROBOX
FILM REKLAMOWY

OSM PRUDNIK
FILM REKLAMOWY

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI:

ZWIĘKSZYSZ SPRZEDAŻ

POZYSKASZ NOWYCH KLIENTÓW

Celem naszych działań jest zwiększenie konkurencyjności Twojej
firmy. Na każdym ich etapie pamiętamy, że tworzymy narzędzia
sprzedaży. Doświadczenie i kreatywność pozwalają nam zaoferować
Ci rozwiązania skuteczne oraz estetyczne.

Wiemy jak dotrzeć do Twoich potencjalnych klientów, jak zwrócić
ich uwagę, a Twoją wiadomość przekazać skutecznie i atrakcyjnie.
Podpowiemy jakie kanały komunikacji oraz dystrybucji możesz
wykorzystać.

STWORZYSZ SILNĄ MARKĘ

ZADBASZ O WIZERUNEK

Pomożemy Ci stworzyć markę o określonej tożsamości, wyróżniającą
się i wywołującą silniejsze emocje. Dzięki niej klienci otrzymają więcej
argumentów, by wybierać Twoje produkty.

Odpowiedni wizerunek jest niezbędnym składnikiem biznesowego
sukcesu. Bez niego nawet dobry produkt, atrakcyjna cena, czy
promocje mogą okazać się niewystarczające. Doświadczenia naszych
klientów podpowiadają, że dobry wizerunek wprost przekłada się na
sprzedaż.

ZAUFALI NAM

Zapraszamy do współpracy
OLENDER-PRESS

