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Logotyp

Logotyp - forma podstawowa

Logotyp dekpol składa się z dwóch
elementów:
1. Sygnetu - jest to okrąg, w który wpisana jest
litera D oraz czerwony punk podkreślający ten skrót
oraz będący spójny z oznaczeniem ® w logotypie
zasadniczym zarówno w zakresie wielkości okręgu
jak i koloru.
2. Logotyp - dekpol jest zmodyfikowaną formą fontu
Helvetica, w kierunku bardziej spójnego charakteru
z sygnetem w kształcie owalu.

Kolory:
Kolor granatowy to kolor, zasad, porządku,
a także kolor atramentu, kojarzący się z biurem,
pracą zarządzaniem. Jest to kolor związany
z nabywaniem wiedzy, nauką, odpowiedzialnością.
Główne znaczenie granatu to: kontrola otoczenia,
odpowiedzialność i zaufanie.
Kolor czerwony budzi chyba najwięcej emocji.
Kiedy spróbujemy przywołać swobodne wyobrażenia,

Logotyp - forma podstawowa,
wielkość minimalna

może skojarzyć się z z życiem, energią, żywiołowością, działaniem.
10 mm
17 mm
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Logo wersja podstawowa

10 mm

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Kolorystyka

Kolorystyka podstawowa:

Pantone 273C

CMYK

Specyfikacja techniczna:

M: 100% Y: 25%

C: 100%
R: 41

G: 35

K: 25%

B: 92

# 29235c

Pantone 186 C

CMYK

Specyfikacja techniczna:

C: 0%

M: 100% Y: 100%

R: 210

G: 10

B: 17

C: 40%

M: 31%

Y: 28%

R: 138

G: 139

B: 143

K: 10%

# d20a11

Pantone Cool Gray 8 C

CMYK

Specyfikacja techniczna:

K: 25%

# 8a8b8f
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Logo dekpol wersja z adresem www

10 mm

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Logo dekpol wersja dekpolmieszkania

10 mm

MIESZKANIA

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Logo dekpol wersja generalne wykonawstwo

10 mm

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Logo dekpol wersja stal

10 mm

S TA L

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Logo dekpol wersja pozioma

10 mm

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Logo 25 lecie firmy

10 mm

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Nieprawidłowe użycie znaku

Niedozwolone jest odejmowanie
elementów od znaku

Niedozwolona jest zmiana
kolorystyki znaku

Niedozwolone jest dodawanie
obrysu do znaku

Niedozwolona jest zmiana
kąta znaku

Niedozwolona jest zmiana
proporcji znaku

Niedozwolone jest dodawanie
elementów do znaku
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Niedozwolone jest stosowanie
przezroczystości do znaku

Niedozwolone jest stosowanie
efektów oraz cienia do znaku

Niedozwolone jest skalowanie
elementów znaku
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Logotyp wersje kolorystyczne

Logotyp - forma podstawowa

Logotyp - forma podstawowa wersja czarno-biała
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Logotyp - forma podstawowa w kontrze

Logotyp - forma podstawowa wersja czarno-biała w kontrze
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Logotyp dopuszczalne użycie znaku - zasady stosowanie znaku z tłem

Ciemne tło bitmapa

Białe wypełnienie w zakresie
od 100% do 80% krycia

Jasne tło bitmapa
dekpol - KSIĘGA ZNAKU / 2018
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Sygnet i zasady stosowania.

Sygnet bez loga.

Sygnet z logiem
10 mm

10 mm

Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. Służy zachowaniu bezpiecznej
przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logotypu.
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Projekt papier firmowy / listownik
Format: 210 x 297 mm
Skala: 50%

19 mm

19 mm

15 mm

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure

Dekpol S.A.

ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn • tel. +48 58 560 10 60 • fax +48 58 560 10 61 www.dekpol.pl

NIP 592 21 37 980 • Regon 220341682 • Nr KRS 0000505979 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał Akcyjny 8.362.549 PLN w całości opłacony

15 mm
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Projekt koperta
Format: 110 x 220 mm
Skala: 50%

15 mm

Dekpol S.A.

ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn • tel. +48 58 560 10 60 • fax +48 58 560 10 61 www.dekpol.pl

NIP 592 21 37 980 • Regon 220341682 • Nr KRS 0000505979 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał Akcyjny 8.362.549 PLN w całości opłacony

15 mm
15 mm

dekpol - KSIĘGA ZNAKU / 2018

str. 16

Projekt wizytówki

90 mm

90 mm

Kacper Fela

Specjalista ds. pozyskiwania gruntów

+48 515 332 232

50 mm

kfela@dekpol.pl

Dekpol S.A.

Biuro

ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn
NIP 592 21 37 980
www.dekpol.pl

ul. Jaglana 6/9

50 mm

80-749 Gdańsk
www.dekpolmieszkania.pl

mgr inż. Jan Nowak

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

+48 660 843 236
jan.nowak@dekpol.pl
Dekpol S.A.
ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn
tel. +48 58 560 10 60
fax +48 58 560 10 61
www.dekpol.pl
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Projekt teczki na dokumenty A4
Format: 220 x 310 mm folia softtouch + lakier UV
Skala: 35%
75 mm

220 mm

220 mm

TWORZYMY
CAŁOŚĆ

Lakier UV

310 mm

Dekpol S.A.

ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn • tel. +48 58 560 10 60 • fax +48 58 560 10 61 www.dekpol.pl

NIP 592 21 37 980 • Regon 220341682 • Nr KRS 0000505979 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał Akcyjny 8.362.549 PLN w całości opłacony

45 mm
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Ikonografia oprata na kolorystyce logotypu.

1

2

działalność
deweloperska

600

pracowników
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14 krajów

z którymi
kooperujemy

3

działalność
deweloperska

250

zrealizowanych
inwestycji

producent osprzętu
do maszyn

50

realizowanych
inwestycji

171 mln EUR

łączna
suma przychodów
w prognozowana
w 2018 roku
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Wykresy oprate na kolorystyce logotypu.

Przychody w EUR (mln)

Planowany podział
przychodów

61mln
2016

w 2018 r.

133mln

2017

171mln
2018

10%

80%
zysku

korzyści

10%

80%

80%

krok 01

krok 02

krok 03

Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh

kosztów
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1

generalne
wykonawstwo

2

działalność
deweloperska

3

produkcja osprzętu
do maszyn

1

63%
27%
10%

3

2

80%

Planowany podział
przychodów
w 2018 r.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
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Projekt banerów budowlanych - 300x180cm

PRACUJEMY
BEZPIECZNIE
NAKAZ STOSOWANIA

Kasków
ochronnych

Obuwia
ochronnego

Kamizelek
ostrzegawczych

Rękawic
ochronnych

Okularów
ochronnych

Słuchawek
ochronnych

Masek
ochronnych

Szelek
bezpieczeństwa

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Prace na
wysokości

Porażenie
prądem

Upadku
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Pożaru

Zakaz
palenia

TWORZYMY
CAŁOŚĆ

ZAKAZ WSTĘPU!

OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM
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Projekt Flagi - 100x350cm
wzór 1
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wzór 2

wzór 3

wzór 4
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Projekt identyfikacja biur

Oznaczenie drzwi wejściowych (folia lub tabliczka)

Oznaczenie drzwi biurowych wewnętrznych (tabliczka)

ZAPRASZAMY

DZIAŁ SPRZEDAŻY MIESKAŃ

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9.00 - 17.00

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9.00 - 17.00
SOBOTA

9.00 - 12.00

MIESZKANIA

SOBOTA

9.00 - 12.00

MIESZKANIA
Dekpol S.A. www.dekpol.pl
ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn • tel. +48 58 560 10 60 • fax +48 58 560 10 61
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Projekt identyfikacja biur

Tabliczka imienna pokoju

DZIAŁ SPRZEDAŻY MIESKAŃ

023

mgr inż. Jan Nowak

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Tabliczka ogólna pokoju

DZIAŁ SPRZEDAŻY MIESKAŃ

023

SALA
KONFERENCYJNA
dekpol - KSIĘGA ZNAKU / 2018
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TYPOGRAFIA - krój podstawowy
Typografia materiałów promocyjnych
Montserrat
Thin
Thin Italic
Extra-Light
Extra-Light Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Semi-Bold
Semi-Bold Italic
Bold
Bold Italic
Extra-Bold
Extra-Bold Italic
Black
Black Italic

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzžĂÂÊÔƠƯ
ăâêôơư1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>
®©$€£¥¢:;,.*
Montserrat Regular 10pt.
odstęp wiersza 14pt.

Montserrat Light 8pt. odstęp wiersza 12pt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
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TYPOGRAFIA - krój uzupełniający
Typografia materiałów promocyjnych
CormorantGaramond
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Semi-Bold
Bold Italic
Extra-Bold
Bold Italic

ABCĆČ DĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzžĂÂÊÔƠƯ
ăâêôơư1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>
®©$€£¥¢:;,.*
CormorantGaramond Regular 10pt.
odstęp wiersza 14pt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio

CormorantGaramond Light 8pt. odstęp wiersza 12pt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio

https://fonts.google.com/specimen/Cormorant+Garamond?selection.family=Cormorant+Garamond|Playfair+Display
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Strony wewnętrzne

Wzór prezentacji PowerPoint

GRUPA DEKPOL
Prezentacja wyników po trzech kwartałach 2017 roku

1

2

Generalne
wykonawstwo

1

Strona tytułowa

3

działalność
deweloperska

producent osprzętu
do maszyn

2

Przychody w EUR (mln)

3

Planowany podział
przychodów

61mln
2016

w 2018 r.

133mln

2017

171mln
2018

str. 2

1

generalne
wykonawstwo

2

działalność
deweloperska

3

produkcja osprzętu
do maszyn

1

63%
27%
10%

3

2

GRUPA DEKPOL
Prezentacja wyników po trzech kwartałach 2017 roku
• Wiodąca pozycja w województwie pomorskim, gdzie realizowane jest 60% projektów
• Specjalizacja w budowie obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej

GRUPA DEKPOL
Prezentacja wyników po trzech kwartałach 2017 roku

1

Generalne
wykonawstwo

i budynków mieszkalnych
• Portfel zleceń opierający się na zdywersyfikowanej bazie powracających klientów
• Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych
• Doświadczona i stabilna kadra pracownicza
• Większa cześć kontraktów to kontrakty krótkoterminowe (czas realizacji 6-8 miesięcy)

01.12.2017r.

Budowa obiektów
przemysłowych

Budowa obiektów
użyteczności publicznej

Budowa obiektów
sportowych i rekreacyjnych

Budowa obiektów
ochrony środowiska

Inne remonty, modernizacje
i przebudowy

Roboty sanitarne

Hydrotechnika

Roboty drogowe

str. 3
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Projekt stopki email

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure.
Moduł stopki
Century Ghotic
Imię/Nazwisko
14 pkt.
Dane
8 pkt.

Jan Nowak
Dyrektor
mobile: + 48 660 843 236
e-mail: jnowak@dekpol.pl

TWORZYMY CAŁOŚĆ
Dekpol S.A.

ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn • tel. +48 58 560 10 60 • fax +48 58 560 10 61 www.dekpol.pl

NIP 592 21 37 980 • Regon 220341682 • Nr KRS 0000505979 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał Akcyjny 8.362.549 PLN w całości opłacony
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