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Wstęp Księga znaku lidolang

Witaj!
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym 
wizerunkiem firmy LIDOLANG. Dokument, który 
właśnie przeglądasz to nasza księga znaku. 
Zawarliśmy w niej podstawowe zasady stosowania 
naszego logo, które pomogą Ci w zachowaniu 
spójnej tożsamości naszej marki.

Posługuj się nią w trakcie projektowania wszelkich 
materiałów komunikacji marketingowej 
wewnętrznej i zewnętrznej. Niech służy Ci podczas 
kreatywnych projektów DTP, a także tworzenia 
grafiki cyfrowej.

Pamiętaj
Nasza marka to nie tylko nasze logo. To przede 
wszystkim 20 lat doświadczenia i pracy dla 
największych firm, organizacji oraz biur tłumaczeń 
z całego świata. To także wartości z którymi się 
utożsamiamy — zaawansowanie technologiczne, 
orientacja na klienta, zaangażowanie oraz jakość 
gwarantowana 25–letnim doświadczeniem Jurka 
Nedomy!



Nasza historia Księga znaku lidolang
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Kilka słów o nas
Nasze biuro tłumaczeń zostało założone
w Krakowie 1 października 1991 roku przez
Jerzego i Barbarę Nedomów. Jerzy Nedoma, 
współzałożyciel, a obecnie Prezes Biura (CEO), 
rozpoczął działalność tłumaczeniową jeszcze
w latach 60., kontynuując wieloletnią tradycję 
rodzinną, zapoczątkowaną przez swojego ojca, 
profesora Józefa Nedomę. W 1996 roku do Spółki 
dołączył obecny Dyrektor Zarządzający — Andrzej 
Nedoma.

Od 2002 roku firma aktywnie działa na rynkach 
międzynarodowych, biorąc udział w licznych 
konferencjach i będąc członkiem wielu 
stowarzyszeń branżowych. Związany z tym 
dynamiczny rozwój przyczynił się do decyzji
o rozpoczęciu w 2015 roku kampanii 
rebrandingowej, w efekcie której na rynku zaczyna 
funkcjonować LIDOLANG Specialist Translations.

Obecnie LIDOLANG zatrudnia ponad trzydziestu 
pracowników i jest jednym z największych biur
w regionie, regularnie klasyfikowanym
w pierwszej dwudziestce firm tłumaczeniowych
w Europie Środkowo–Wschodniej według
rankingu Common Sense Advisory.
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Rozdział 1. Znak / Historia powstania znaku Księga znaku lidolang 06

sygnet

logotyp

slogan

znak

Powstawanie znaku
Podczas budowania nowego logo firmy LIDOLANG 
położyliśmy nacisk na czytelność nazwy firmy, 
która w poprzednim znaku znajdowała się na
drugim planie. Wszystko po to, aby ułatwić jej 
odbiór, a także podkreślić tradycję oraz wieloletnie 
doświadczenie marki LIDOLANG.

Do utowrzenia logotypu znaku użylimy kroju
pisma Aspira, zaprojektowanego przez
Bena Bloma, zbudowanego w oparciu o symetrię 
koła. Swoim charakterem nawiązuje on do
branży językowej, która jest głównym obszarem 
działalności firmy LIDOLANG.

Sygnet znaku postanowaliśmy zbudować
w oparciu o symetrię kwadratu i umiejscowić
po prawej stronie znaku. Wzmocniliśmy jego 
charakter proponując nową paletę barw, do której 
dołożyliśmy odcień koloru czerwonego.



Rozdział 1. Znak / Wersje znaku Księga znaku lidolang 07

Wersja podstawowa znaku
Znak Lidolang w wersji podstawowej składa się
z dwóch elementów: logotypu oraz sygnetu. 
Typografią logotypu jest font Aspira w czerni, 
natomiast sygnet składa się z czterech kolorów: 
czerwonego, pomarańczowego i dwóch odcieni 
szarości. Zalecamy używanie znaku w wersji 
podstawowej na białym tle. Dopuszczalne jest 
także użycie znaku w innych określonych
wersjach kolorystycznych, lecz tylko i wyłącznie 
jeżeli technologia druku uniemożliwia 
zastosowanie znaku w wersji pełnokolorowej.

Wersja uzupełniająca znaku
Znak w wersji uzupełniającej posiada dodatkowo 
slogan, nawiązujący do przedmiotu dzialaności 
firmy. Wersję uzupełniającą znaku zaleca się 
stosować świadomie, w celu zakomunikowania 
odbiorcy sektoru dzialalności firmy. 



Rozdział 1. Znak / Budowa znaku Księga znaku lidolang 08

Budowa znaku w wersji podstawowej
Znak w wersji podstawowej posiada określony 
kształt oraz proporcję, którą możemy określić
na podstawie wartości “a”, odpowiadającej 
pięćdziesiątej części długości znaku.

Budowa znaku w wersji uzupełniającej
Znak w wersji uzupełniającej posiada slogan,  
oddalony o 2 długości “a” od lini postawowej 
logotypu. Natomiast jego długość zbudowana
jest z 26 długości “a”.

7a42a

17a

7a

9a

50a

26a

19a
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Rozdział 1. Znak / Budowa sygnetu Księga znaku lidolang 09

Budowa sygnetu
Na sygnet znaku składa się 7 długości “a”.



Rozdział 1. Znak / Pole ochronne Księga znaku lidolang 10

Pole ochronne znaku w wersji 
podstawowej
Pole ochronne określa minimalną odległość
znaku od innych elementów tekstowych lub 
graficznych.  Wyznaczymy je z łatwością, 
posługując się sygnetem znaku. Prosimy
pamiętać, aby nie naruszać przestrzeni pola 
ochronnego, gdyż gwarantuje ono prawidłowy 
odbiór wizualny znaku.

Pole ochronne znaku w wersji 
uzupełniającej



Rozdział 1. Znak / Wielkość minimalna znaku Księga znaku lidolang 11

Wielkość minimalna  znaku w wersji 
podstawowej
Nie należy stosować mniejszych rozmiarów
znaku niż jego zalecane minimalne wielkości. 
Dzięki temu mamy pewność, że znak będzie 
czytelny w każdej technice reprodukcji. Dla formy 
elektronicznej minimalna wielkość znaku to
120px, natomiast na potrzeby druku to 20 mm. 
Prosimy pamiętać, aby przy skalowaniu znaku 
zachować jego naturalne propocje.

Wielkość minimalna  znaku w wersji 
uzupełniającej
Wielkość minimalna znaku w wersji ze sloganem 
wynosi: dla formy elektronicznej — 180px, 
natomiast na potrzeby druku — 30 mm.

20 mm 120 px

30 mm 180 px



Rozdział 1. Znak / Niedopuszczalne modyfikacje Księga znaku lidolang 12

Niedopuszczalne modyfikacje znaku
Prosimy nie zniekształcać i nie modyfikować
znaku oraz pamiętać, aby przestrzegać zasad
określonych w księdze znaku.

nie obracaj znaku

nie zmieniaj wielkości elementów znaku nie przemieszaj elementów znaku

nie zmieniaj proporcji znaku
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Niedopuszczalne modyfikacje znaku
Prosimy nie zniekształcać i nie modyfikować
znaku oraz pamiętać, aby przestrzegać zasad
określonych w księdze znaku.

nie zmieniaj kolorystyki znaku nie używaj tła innego niż białe

nie stosuj znaku bezpośrednio na zdjęciach nie dodawaj efektów



Rozdział 1. Znak / Niedopuszczalne modyfikacje Księga znaku lidolang 14

Niedopuszczalne modyfikacje znaku
Prosimy nie zniekształcać i nie modyfikować
znaku oraz pamiętać, aby przestrzegać zasad
określonych w księdze znaku.

nie twórz własnych sloganów nie zmieniaj polożenia sloganu

nie zmieniaj kolorystyki sloganu nie zmieniaj wielkości sloganu
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Rozdział 2. Typografia / Krój pisma użyty w znaku Księga znaku lidolang 16

Typografia użyta w znaku
Krojem pisma użytym w znaku jest font Aspira, 
zaprojektowany przez Bena Bloma, użyty
w dwóch odmianach grubości: bold dla
logotypu oraz regular dla sloganu.

nie stosuj znaku bezpośrednio na zdjęciach

Hej, jestem naprawdę wyjątkowym fontem

i nazywam się ASPIRA.
Zostałem wybrany przez w wolnych chwilach studio
i zrobię wszystko, aby Twoja MARKA wyglądała świetnie.
Prezentuje Ci moje cyferki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a także podstawowe znaki specjalne: .,!?’”~!@#$%^&*()[]{}<>-=_+–—

REGULAR

AaBbCc 012345
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
0123456789~!@#$%^&*()_+

BOLD

AaBbCc 012345
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
0123456789~!@#$%^&*()_+



Rozdział 2. Typografia / Krój pisma użyty w identyfikacji Księga znaku lidolang 17

Typografia użyta w identyfikacji
Krój pisma przeznaczony dla tworzenia
materiałów identyfikacji wizualnej to font
Libertad, zaprojektowany przez Fernando Díaza, 
używany w siedmiu odmianach grubości
(w wersji prostej i kursywie).

Cześć, jestem naprawdę fajnym fontem

i nazywam się LIBERTAD.
Zostałem wybrany przez w wolnych chwilach studio
by godnie reprezentować Twoją IDENTYFIKACJĘ.
Prezentuje Ci moje cyferki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a także podstawowe znaki specjalne: .,!?’”~!@#$%^&*()[]{}<>-=_+–—

Libertad thin
Libertad light
Libertad book
Libertad regular
Libertad medium
Libertad bold
Libertad extrabold

Libertad thin italic
Libertad light italic
Libertad book italic
Libertad italic
Libertad medium italic
Libertad bold italic
Libertad extrabold italic



Rozdział 2. Typografia / Zastępczy krój pisma Księga znaku lidolang 18

Typografia zastępcza
Podczas wykonywania prac biurowych (przy 
tworzeniu prostych notatek lub dokomentów) 
działając w programach do edycji tekstów
należy stosować systemowy font Trebuchet MS, 
w dwóch odmianach grubości: regular oraz bold
(w wersji prostej i kursywie). Krój został 
zaprojektowany przez Vincenta Connare.

nie stosuj znaku bezpośrednio na zdjęciach

Cześć, jestem podstawowym fontem Twojego systemu

i nazywam się TREBUCHET MS.
Zostałem wybrany przez w wolnych chwilach studio
aby pomagać Twojej IDENTYFIKACJI.
Prezentuje Ci moje cyferki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a także podstawowe znaki specjalne: .,!?’”~!@#$%^&*()[]{}<>-=_+–—

nie stosuj znaku bezpośrednio na zdjęciach

Trebuchet regular
Trebuchet bold

Trebuchet italic
Trebuchet bold italic
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Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta podstawowa Księga znaku lidolang 20

Kolorystyka podstawowa
Znak posiada ściśle określoną kolorystykę,
prosimy o jej przestrzeganie. Podstawowa paleta 
kolorów to: czerń, czerwień, pomarańcz i dwa 
odcienie szarości. Zalecamy używanie znaku
w podstawowej wersji kolorystycznej. 
Dopuszczalne jest także użycie znaku w innych 
określonych wersjach kolorystycznych, lecz
tylko i wyłącznie jeżeli technologia druku 
uniemożliwia zastosowanie znaku w wersji 
pełnokolorowej.

PANTONE
199

CMYK
0/90/70/0

RGB
231 /49/61

PANTONE
144

CMYK
0/50/100/0

RGB
243/145/0

PANTONE
COOL GREY 3

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

PANTONE
422

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

PANTONE
PROCESS BLACK

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0



Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta podstawowa Księga znaku lidolang 21

Kolorystyka podstawowa
Znak posiada ściśle określoną kolorystykę,
prosimy o jej przestrzeganie. Paleta znaku
w wersji uzupełniającej została poszerzona
o dodatkowy kolor w szarym odcieniu 
przeznaczony dla sloganu firmowego.

PANTONE
199

CMYK
0/90/70/0

RGB
231 /49/61 

PANTONE
144

CMYK
0/50/100/0

RGB
243/145/0

PANTONE
COOL GREY 3

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

PANTONE
422

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

PANTONE
444

CMYK
45/35/35/10

RGB
147/147/147

PANTONE
PROCESS BLACK

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0



Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta uzupełniająca Księga znaku lidolang 22

Kolorystyka uzupełniająca
Ma zastosowanie jako kolorystyka dopełniająca 
podstawową paletę barw. Stosuje się ją podczas 
użycia patternu, stanowiącego motyw 
wykorzystywany w systemie identyfikacji 
wizualnej marki. Składa się z dwóch
dodatkowych kolorów: ciemnego czerwonego
oraz ciemnego pomarańczowego.

PANTONE
199

CMYK
0/90/70/0

RGB
231 /49/61 

PANTONE
7627

CMYK
0/100/80/20

RGB
193/0/34

PANTONE
144

CMYK
0/50/100/0

RGB
243/145/0

PANTONE
167

CMYK
0/65/100/20

RGB
201/96/0

PANTONE
COOL GREY 3

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

PANTONE
422

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171



Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta branży agriculture Księga znaku lidolang 23

Kolorystyka branży agriculture
Paleta barw branży agriculture ma zastosowanie 
podczas użycia podziału sektora działalności
firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
10/40/100/0

RGB
229/161/0

CMYK
0/20/70/0

RGB
254/208/96

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
20/50/100/0

RGB
208/137/10

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0
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Kolorystyka branży automotive
Paleta barw branży automotive ma zastosowanie 
podczas użycia podziału sektora działalności
firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
80/0/90/0

RGB
0/166/73

CMYK
50/0/100/0

RGB
148/193/26

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
90/0/100/0

RGB
0/157/58

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0
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Kolorystyka branży ecommerce
Paleta barw branży ecommerce ma zastosowanie 
podczas użycia podziału sektora działalności
firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
0/90/0/0

RGB
231 /44/136

CMYK
0/50/0/0

RGB
241/157/195

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
0/100/0/0

RGB
228/0/125

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0



Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta branży energy Księga znaku lidolang 26

Kolorystyka branży energy
Paleta barw branży energy ma zastosowanie 
podczas użycia podziału sektora działalności
firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
100/10/30/0

RGB
0/146/173

CMYK
60/0/20/0

RGB
97/194/208

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
100/20/40/0

RGB
0/136/152

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0
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Kolorystyka branży IT&telecom
Paleta barw branży IT&telecom ma zastosowanie 
podczas użycia podziału sektora działalności
firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
10/100/50/0

RGB
214/0/80

CMYK
0/60/20/0

RGB
240/133/157

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
20/100/60/0

RGB
198/16/71

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0



Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta branży law&finance Księga znaku lidolang 28

Kolorystyka branży law&finance
Paleta barw branży law&finance ma zastosowanie 
podczas użycia podziału sektora działalności
firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
50/60/70/0

RGB
149/109/85

CMYK
30/40/50/0

RGB
191/156/130

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
60/70/80/0

RGB
128/89/68

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0
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Kolorystyka branży machinery
Paleta barw branży machinery ma zastosowanie 
podczas użycia podziału sektora działalności
firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
60/40/40/0

RGB
121/139/145

CMYK
40/20/20/0

RGB
166/186/196

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
70/50/50/0

RGB
98/117/122

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0



Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta branży medical&pharmaceutical Księga znaku lidolang 30

Kolorystyka branży 
medical&pharmaceutical
Paleta barw branży medical&pharmaceutical ma 
zastosowanie podczas użycia podziału sektora 
działalności firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
90/50/0/0

RGB
0/109/182

CMYK
60/20/0/0

RGB
104/171 /223

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
100/60/0/0

RGB
0/91/169

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0



Rozdział 3. Kolorystyka / Paleta branży public transport Księga znaku lidolang 31

Kolorystyka branży public transport
Paleta barw branży public transport ma 
zastosowanie podczas użycia podziału sektora 
działalności firmy na różne gałęzie przemysłu.

CMYK
70/90/0/0

RGB
109/51/139

CMYK
40/60/0/0

RGB
167/118/178

CMYK
20/15/15/0

RGB
212/212/212

CMYK
35/25/25/10

RGB
166/169/171

CMYK
80/100/0/0

RGB
91/33/130

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0



Rozdział 3. Kolorystyka / Znak na tle białym i barwnym Księga znaku lidolang 32

Znak na tle białym
Zalecamy używanie znaku w wersji podstawowej 
na białym tle. Jeżeli zaIstnieje potrzeba 
zastosowania znaku na brawnym tle 
kolorystycznym to dopuszczalne jest jego użycie
na tle: czerwonym, pomarańczowym i jasnym 
szarym — określonym w podstawowej palecie
barw.

Znak na tle czerwonym
Jeżeli zaIstnieje potrzeba zastosowania znaku na
tle czerwonym to musi być ono jednobarwne,
a znak jednokolorwy.
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Znak na tle pomarańczowym
Jeżeli wystąpi potrzeba zastosowania znaku na
tle pomarańczowym to musi być ono 
jednobarwne, a znak jednokolorwy. 

Znak na tle jasnym szarym
Jeżeli wystąpi potrzeba zastosowania znaku na
tle jasnym szarym to musi być ono jednobarwne,
a znak jednokolorwy.
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Znak monochromatyczny
Istnieje możliwość zastosowania znaku
w jednym kolorze: czerwonym lub 
pomarańczowym — określonym w podstawowej 
palecie barw znaku. Znak jednobarwny powinno 
się stosować tylko i wyłącznie jeżeli technologia 
druku uniemożliwia zastosowanie znaku
w wersji pełnokolorowej. 
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Znak achromatyczny
Istnieje możliwość zastosowania znaku w czerni, 
określonej w podstawowej palecie barw znaku. 
Znak achromatyczny powinno się stosować
tylko i wyłącznie jeżeli technologia druku 
uniemożliwia zastosowanie znaku w wersji 
pełnokolorowej lub monochromatycznej.

Znak achromatyczny negatyw



Podziękowanie Księga znaku lidolang

Dziękujemy!
Przyjmij nasze wyrazy szacunku za poświęcony 
czas na przeanalizowanie wytycznych odnośnie 
jakości naszej marki. Wiemy, że ich adaptacja
i stosowanie wymaga wysiłku. Wierzymy jednak,
że dzięki temu nasza marka będzie rosła w siłę,
a jej tożsamość zachowa ciągłą spójność.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości odnośnie naszej 
identyfikacji wizualnej oraz wytycznych
odnośnie projektowania naszych materiałów,
pisz śmiało na adres: office@lidolang.com

Pozdrawiamy!



ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków, Polska

office@lidolang.com
www.lidolang.com

t: +48 12 255 14 60
f: +48 12 255 14 77

w wolnych chwilach studio
Nasze wolne chwile przeznaczamy specjalnie dla Ciebie!
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