
KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ



WERSJA PODSTAWOWA

Logotyp LOKUM DEWELOPER stosować należy wyłącznie na białym tle.

Wszelkie elementy graficzne i tekstowe należy umieszczać poza obszarem ochronnym, który wyznacza 2/3 litery „K” logotypu



KOLORYSTYKA

CMYK RGB PANTONE

0-100-100-0

0-0-0-100

255-0-15

0-0-0

Pantone 185

Process Black



WERSJE DODATKOWE

wersja monochromatyczna 
(druki jednokolorowe)

wersja achromatyczna 
(stemple, tłoczenie,  
grawerowanie, etc.)

Black / Tinta: 60%

Black / Tinta: 100%



ROZMIAR MINIMALNY

Minimalny rozmiar znaku określa jego szerokość, która wynosi 25 mm.
Należy bezwzględnie unikać pomniejszania znaku poniżej tej wartości,  
gdyż powoduje to utratę czytelności poszczególnych elementów.

25 mm

90 px

W przypadku zastosowań ekranowych (np. strony www, prezentacje  
multimedialne, itp.) rozmiar minimalny określa szerokość 90 pikseli.

DRUK

EKRAN



PRZYKŁADY NIEDOPUSZCZALNYCH ZASTOSOWAŃ

rozdzielanie/usuwanie  
elementów znaku

nieproporcjonalne skalowanie

ingerencja w kolorystykę znaku

umieszczanie znaku 
na agresywnym tle

umieszczanie innych tekstów lub
elementów w polu ochronnym

umieszczanie znaku zbyt blisko kra-
wędzi strony



SYGNET

W przypadku materiałów reklamowych, (np. reklama prasowa, billboardy, plansze reklamowe, etc.) 

sygnet należy stosować przed danymi adresowymi.

REKLAMA PRASOWA

REKLAMA WIELKOFORMATOWA

KOPERTA DL



LITERNICTWO



LITERNICTWO



MATERIAŁY FIRMOWE

www.lokum.in
www.lokumdeweloper.pl

wizytówka - awers

wizytówka - rewers



MATERIAŁY FIRMOWE

papier firmowy

koperta DL



MATERIAŁY FIRMOWE

Prawdziwe wartości 
mają solidne podstawy

koperta typu pokapoka



MATERIAŁY PROMOCYJNE / TŁO

W przypadku materiałów reklamowych, (np. reklama prasowa, billboardy, plansze reklamowe, etc.)  

stosować należy ujednolicone tło dla wszystkich zastosowań

TŁO - pion

TŁO - poziom



MATERIAŁY PROMOCYJNE – ELEMENTY TEKSTOWE

Dla tekstów reklamowych (hasła, opisy, etc.) należy stosować czcionkę z rodziny Apex New 

Napisy należy umieszczać białym kolorem na czerwonej (kolorystyka logotypu) apli o zaokrąglonych rogach

lub czarnym kolorem na neutralnym (białym) tle

Lorem ipsum dolor sit amet  
consectetur adipiscing elit. 

Pellentesque ornare, lectus et accumsan  
viverra, elit neque dictum enim.



MATERIAŁY PROMOCYJNE – ELEMENTY GRAFICZNE

Wszelkie zdjęcia i grafiki należy umieszczać w ramkach o zaokrąglonych rogach i czerwonym obramowaniu

oraz delikatnym cieniu

PRZYKŁAD:



MATERIAŁY PROMOCYJNE – WZORY REKLAMY PRASOWEJ



MATERIAŁY PROMOCYJNE – WZORY REKLAMY PRASOWEJ



MATERIAŁY PROMOCYJNE – BILLBOARD



MATERIAŁY PROMOCYJNE - ULOTKI

Zaufaj
profesjonalistom

Wrocław, ul. Tarnogajska/Klimasa

  www.lokumdeweloper.pl

Tarnogaj, I etap osiedla

Mieszkania

 cena: od 5899 zł brutt o/m2

 powierzchnia: od 29 do 62 m2

 termin oddania: czerwiec 2012 r.

Centrum tętni życiem

Komfortowe osiedle, inspirowane 
najnowocześniejszym designem, przyjazne, 
funkcjonalne i bardzo miejskie. Centrum osiedla 
stanowi specjalnie zaprojektowana fontanna 

otoczona skwerami i uroczymi zaułkami.
Miejsce o specyfi cznym klimacie i wyraźnym,  
charakterze, o którym stanowią nowoczesna 
architektura i dużo zieleni. Blisko centrum, 
a jednak spokojnie.

Zapraszamy
do skorzystania 
z naszego Programu
 „Lokum pod klucz”

Wspólnie z architektami i naszymi 
doradcami zaprojektujemy Państwu 
wygodne wnętrze o indywidualnym 
charakterze, doradzimy w wyborze 
wyposażenia, dobierzemy materiały 
i dopilnujemy, aby wszystko zostało 
zrealizowane fachowo, solidnie
i estetycznie.

Nasi specjaliści zadbają o to, aby
mieszkanie zostało wykończone 
szybko i sprawnie, a spektakularny 
efekt końcowy po prostu 
Państwa olśnił.

Proponujemy trzy standardy, 
każdy z nich zawiera bogaty 
wybór produktów, w cenach 
które negocjowaliśmy
specjalnie dla Państwa.

Wierzymy, że w Programie
„Lokum pod klucz” nawet 
najbardziej wymagający klienci
znajdą coś dla siebie. 

Z przyjemnością pomożemy 
Państwu w spełnieniu marzeń 
o idealnym domu, bo prawdziwe 
wartości mają solidne podstawy.

  infolinia 801 000 266

Salon Sprzedaży:
Justin Center, ul. Krawiecka 3, I p., pok.20
tel.: 71 796 66 66         e-mail: info@lokumdeweloper.pl 

MOSIĘŻNA

WOJSZYCE
TARNOGAJ

SIECHNICE

Centrum

C.H.
GAJ

Urząd Skarbowy

Klimasa

Bardzka

Armii Krajowej

Krakowska

Tarnogajska

Gazowa



MATERIAŁY PROMOCYJNE – ANKIETA

Wypełnij ankietę i odbierz słodki upominek
Zachęcamy do chwili odpoczynku w zwiedzaniu targów. Pyszna kawa i słodki upominek sprzyjają małej przer-
wie, w jej trakcie zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na temat Państwa oczekiwań w stosunku do 
Dewelopera. Dzięki ankiecie będziemy mogli być bliżej Państwa potrzeb, udoskonalić nasze produkty oraz 
jakość obsługi.

1. Czym kierujesz się przy wyborze domu, mieszkania? Określ w skali od 1 do 3 wagę 
wymienionych cech przy podejmowaniu decyzji.

1. 2. 3. 
najważniejsza istotna, ale bez wpływu 

na decyzję
najmniej ważna

A. ceną   
B. lokalizacją   
C. opinią o deweloperze     

2. Czy marka dewelopera jest dla Ciebie istotna przy zakupie domu, mieszkania?
 � tak
 � nie 

3.  Wybierz z podanych par cechę lub kilka cech, które Twoim zdaniem pasują do wizerunku 
dobrego Dewelopera.

 � wielkość firmy  ↔ � elastyczność cenowa
 � niska cena ↔ � solidność
 � promocje  ↔ � bezpieczeństwo inwestycji

4. Wymień znanych Ci wrocławskich deweloperów:

5. Skąd dowiedziałaś/eś się o marce Lokum Deweloper?
 � Gazeta Wyborcza 
 � Gazeta Wrocławska
 � internet
 � billboardy
 � znajomi
 � targi nieruchomości
 � inne, jakie: 

6. Jak dobrze znasz markę Lokum Deweloper:
 � znam markę, nie znam inwestycji
 � znam markę i znam inwestycję
 � nie znam ani marki, ani inwestycji

7. Z czym kojarzy Ci się marka Lokum Deweloper? (możesz wybrać kilka cech)
 � solidność
 � jakość
 � rozsądna cena
 � prestiż
 � terminowość
 � nowoczesność
 � pewność, stabilność
 � z niczym, nie znam tej marki

Wybierz płeć*
 � kobieta
 � mężczyzna

Podaj wiek*
 �  20-24
 �  25-34
 �  35-44
 �  45<

Miejsce zamieszkania*
 � miasto Wrocław
 � powiat Wrocławski
 � województwo dolnośląskie
 � inna lokalizacja: 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Prosimy o podanie adresu e-mail, jeśli życzą sobie Państwo 
otrzymywać od nas informacje o naszych aktualnych promocjach, newsach.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. przez Lokum Deweloper SA,  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 13A, 52-204 Wrocław.

Podpis



MATERIAŁY PROMOCYJNE – DŁUGOPIS

www.lokumdeweloper.pl



MATERIAŁY PROMOCYJNE – TECZKA

SALON SprzedAży: 

Pl. Dominikański, Wrocław  
Biurowiec Justin Center

ul. Krawiecka 3, I p., pok. 20
Infolinia: 801 000 266 

Tel.: 71 796 66 66 
E-mail: info@lokumdeweloper.pl

www.lokumdeweloper.pl

SiedzibA : 

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 13A
52-204 Wrocław

Prawdziwe wartości  
mają solidne podstawy



MATERIAŁY PROMOCYJNE – BANNERY WWW



MATERIAŁY PROMOCYJNE – STRONA WWW



MATERIAŁY PROMOCYJNE – STRONA WWW


