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logo

Logo is a tangible way to express some
of the essence and characteristics of our
brand (however, it will nenever convey
or illustrate everything about us).
Logo jest bezpośrednim sposobem wyrażenia
istoty i charakteru naszej marki (choć nigdy
w pełni nie przekaże ani nie zilustruje
wszystkiego).
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logo:
guidelines
We can ensure a good readability through
using a negative logo version against
a dark background.
Równie dobrą czytelność możemy uzyskać
używając znaku w kontrze na ciemnym tle.

guidebook

04

logo:
clearance
Minimum clear space is the space in which
no graphic elements, text or other items
should be placed. Respecting the minimum
clear space ensures good legibility.
Minimalne pole ochronne to przestrzeń
wokół znaku, w której nie należy umieszczać
tekstów ani żadnych obcych elementów
graﬁcznych. Przestrzeganie minimalnego
pola ochronnego zapewnia prawidłową
czytelność znaku.
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logo:
minimum size
Minimum logo size is the smallest possible
size which allows for clear visibility of the
logo.
Minimalna dopuszczalna wielkość logo to
najmniejszy możliwy rozmiar, który pozwala
na dobrą widoczność znaku.
4 mm / 20 px
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rgb
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color

The given colors are the same for al versions
and variations of logo (as well as for the rest
of elements of identiﬁcation).
Podana kolorystyka jest jednakowa dla
wszystkich wersji i odmian znaku (jak również
dla pozostałych elementów identyﬁkacji).

Pantone
White
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Do not rotate the logo.
Do not change the size of any of the logo
elements.
Do not change colour of the logo and
background.
Do not change proportions of the logo.

do’s & don’ts

The following examples illustrate situations
where the logo is used incorrectly. The rules
should be used with care to ensure a consistent look across our brand image.
Poniższe przykłady ilustrują sytuacje, w których
logo jest używane nieprawidłowo. Zasady
te należy stosować uważnie, aby zapewnić
spójny wizerunek naszej marki.

Do not use gradients or any other effects
such as drop shadows on the logo.
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good typography
is invisible,
bad typography
is everywhere

brand type

Craig Ward
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brand type

:Gilroy Bold
AĄBCĆDEĘFGHJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwxyzźż
0123456789

The basic typeface used in our brand
identiﬁcation system is a Gilroy font in the
following varieties: Gilroy Bold (for creating
headlines) and Gilroy Regular (for writing
contents).
Podstawowym krojem pisma stosowanym
w systemie identyﬁkacji naszej marki jest
font Gilroy w następujących odmianach:
Gilroy Bold (do tworzenia haseł) oraz Gilroy
Regular (do zapisu treści).

:Gilroy Regular
AĄBCĆDEĘFGHJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwxyzźż
0123456789
guidebook
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mac

windows

brand type

Helvetica Bold
AĄBCĆDEĘFGHJKLŁMNŃOÓPR
SŚTUWXYZŹŻ aąbcćdeęfghijklłm
nńoóprsśtuwxyzźż
0123456789

Arial Bold
AĄBCĆDEĘFGHJKLŁMNŃOÓPR
SŚTUWXYZŹŻ aąbcćdeęfghijklłm
nńoóprsśtuwxyzźż
0123456789

In open e-mail communication the brand
type must be replaced with a font that is
compatible with fonts widely devices and
platforms. Typically it is a Helvetica (for
Mac) or Arial (Windows).

Helvetica Regular
AĄBCĆDEĘFGHJKLŁMNŃOÓPR
SŚTUWXYZŹŻ aąbcćdeęfghijklłm
nńoóprsśtuwxyzźż
0123456789

Arial Regular
AĄBCĆDEĘFGHJKLŁMNŃOÓPR
SŚTUWXYZŹŻ aąbcćdeęfghijklłm
nńoóprsśtuwxyzźż
0123456789

W komunikacji elektronicznej np. korespondencji e-mailowej font ﬁrmowy należy zastąpić czcionkami systemowymi. Zazwyczaj
jest to Helvetica (dla komputerów Mac) lub
Arial (dla systemu Windows).
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you cannot
not communicate

proclamation
& claim

Erik Spiekermann

guidebook

12

e humane
e inspiring
e comments
e precise
e guide

proclamation
& claim
The manifesto is an integral way to express
the value of our brand and character our
products. It allows you to precisely describe
and illustrate them.
The claim "bejot: of the world" is the summary
of our philosophy. It is a summary of the
manifesto entries.
Manifest jest integralnym sposobem wyrażenia wartości marki i charakteru naszych
produktów. Pozwala precyzyjnie je opisać
i zilustrować.
Hasło „bądź częścią świata” jest kwintesencją nasze ﬁlozoﬁi. Stanowi podsumowanie
haseł manifestu.

of the world
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e searching
e unique
e variant
e creative
e noteworthy

of the world

proclamation
& claim
You can also manifest when it's dark.
You can use your own words which will
better describe what we believe in and
what we offer.
Możesz manifetować również gdy jest
ciemno. Możesz używać własnych słów,
które lepiej opiszą to w co wierzym
i co oferujemy.
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the details
are not the details,
they make the design
Charles Eames

exemples

A few examples that will help you better
understand the rules of using our identiﬁcation.
Kilka przykładów, które pomogą lepiej
zrozumieć zasady posługiwania się naszą
identyﬁkacją.
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exemples

Binder.
The contents of the manifest appear
together with the logo that authorizes it.
Both elements of ours identiﬁcation are
equally important.
Segregator.
Treść manifestu występuje łącznie ze znakiem ﬁrmowym, który ją autoryzuje. Oba
elementy naszej identyﬁkacji są równie
istotne.
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exemples

Imię Nazwisko
dyrektor handlowy / sales manager

inazwisko@bejot.com.pl
+48 509 522 508

be creative
be searching
be in touch

bejot sp. z o. o.
ul. Wybickiego 2A Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznań, Poland

Awers i rewers wizytówki.
Dwie strony projektu prawidłowo łączą
jasną i ciemną wersje identyﬁkacji.

www.bejot.eu

bejot sp. z o. o.
ul. Wybickiego 2A Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznań, Poland

Obverse and reverse of the business cards.
The two sides of the project correctly connect the light and dark versions of the
identiﬁcation.

be in touch

biuro@bejot.eu
+48 61 28 12 225 int. 31
NIP:
REGON:
KRS:

7851614645
411112809
0000270758

www.bejot.eu
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exemples

Bag.
The manifesto slogans properly describe
our values and comment on the object's
function.

be stylish
be in motion
be ﬂexible
be eco

Torba.
Hasła manifestu właściwie opisują nasze
wartości oraz komentują funkję przedmiotu.
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exemples

Packing tape.
The manifest content can also be written
horizontally. It is important that the function
of the object and the message complement
each other.
Taśma do pakowania.
Treść manifestu może być zapisana również
w poziomie. Ważne by funkcja przedmiotu
i komunikat wzajemnie się dopełniały.
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thank you

If you have any questions or concerns
about our brand identity, feel free to
write to: marketingr@bejot.com.pl
Gdybyś miał pytania lub wątpliwości
związane z naszą identyﬁkacją, pisz
śmiało na: marketingr@bejot.com.pl
Lorem ipsum

of the world

