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CZEŚĆ, JESTEM
SEBASTIAN
Jeśli jeszcze się nie znamy, pozwól, że się przedstawię.
Dla wielu po prostu Seb. Od zawsze zainteresowany
technologią i marketingiem. Odkrywam u ludzi talenty
i potrafię zawrócić niejednej... firmie w Internecie.
Realizuje program "Rewolucje Marki"
W wieku 17 lat pracowałem już jako Junior Project
Manager w małej lublińskiej agencji. Odkąd ukończyłem
18 lat, moje życie zmieniło się 180 stopni. Byłem
“Dorosłym”, i nadal naiwnym człowiekiem. W swoje
pierwsze wolne wakacje zwiedziłem Europę, a następie
wyjechałem do Hiszpanii, gdzie nauczyłem się
hiszpańskiego w 2 miesiące. Fajnie, co?
Dalej już z górki, Studia w Wielkiej Brytanii oraz pierwsza
firma w wieku niecałych 20 lat. Zdecydowałem się na
założenie od razu Spółkę z.o.o. , a już w pierwszym
tygodniu podpisałem kontrakt na £3000. Będąc jeszcze
tzw. " no name ". Mam na koncie kilka nieudanych firm,
które nie zarobiły nawet funta, a także własny polskohiszpański Bar - Hmm... Też się dziwię! Okazuje się, że
można wyciągać z moich błędów wiele wniosków.
Dalej się spełniałem i otrzymałem stanowisko
w londyńskiej firmie jako Digital Manager. Zarządzałem
wszystkim, co było związane z tworzeniem marki, i
kampanii reklamowych online. Po niecałych 2 latach
zrozumiałem, że jestem tym typem człowieka, który nie
może mieć nad sobą żadnego szefa.
Nawet jeżeli miejsce, w którym pracowałem było moim
marzeniem. Takie miejsce w stylu Google. Odszedłem.
Kolejne lata spędziłem na podróżach po świecie.
Odwiedziłem Amerykę Południową i Północną, prawie
wszystkie kraje Europy, i sporą część Azji.
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POZWÓL, ŻE
WTRĄCĘ SŁÓWKO...
Jak być może już wiesz, pomagam firmom tworzyć wyróżniające się marki
i wnosić małe firmy na wyższe poziomy finansowe. Robię to wszystko głównie
poprzez sprawną implementację technologii i brandingu. W tym e-booku
porozmawiamy o LOGO, które jest pierwszym etapem w drodze do budowania
solidnej i wyróżniającej się marki.
Każdy z nas kojarzy markę Coca-Cola, prawda? A Nike? Adidas i ich 3 paski?
Sprawdźmy może Danone lub Lipton?
Pewnie jak czytałaś lub czytałeś nazwy tych firm, to od razu w głowie widziałaś
logo tych marek, ich kolory, czcionkę i kształty. Nie dziwię się! Co więcej! Ty też
się nie dziw. Właśnie po to jest logo.
Logo to element graficzny, która przedstawia daną markę i jest to zwykle
pierwszą rzeczą, która przyciąga uwagę potencjalnych klientów. Dobra marka to
oczywiście nie tylko logo. Jedno jest pewne! Twoje logo jest podstawą Twojej
marki.
Ze względu na to, że jest to tak ważne musisz być ostrożny przy jego
projektowaniu. Na początku napisałem, że marka to nie tylko logo..To prawda.
To tylko pierwszy krok do stworzenia własnej marki.
Niektórzy mogą myśleć, że w dzisiejszym świecie prawie każdy może
narysować logo za pomocą Photoshopa, a nawet Paint’a. Wybierz coś, co
wygląda dobrze, dodaj nazwę firmy i praca wykonana, prawda?
Nie rób tego! Branding to strategiczne myślenie i staranne planowanie. Dlatego
Twoje logo nie powinno być losowe. Nie oznacza to, że musisz zapłacić
grafikowi tysiące złotych, ale powinno to być częścią Twojej konsekwentnej
strategii brandingu.
Inne działania brandingu mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku
Twojej firmy. Aby ludzie kojarzyli Twoją firmę z wartościami, których broni. Cel
twojego logo jest inny. Stwórz rozpoznawalność marki, aby klienci myśleli
o Twojej marce za każdym razem, gdy zobaczą Twoje logo. Dlatego podczas
projektowania należy przestrzegać pewnych zasad.
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LOGO vs MARKA
Wiesz już, że marka wykracza poza prostą funkcję jaką
jest symbol lub grafika.
Wszystko zaczyna się wokół loga, ale marka jest przede
wszystkim obietnicą jakości dla klienta i postrzegania
Twojej firmy. Dla przykładu, gdy myślisz Apple - mówisz
smartphony, tablety i laptopy bardzo wysokiej jakości,
które są niezawodne i proste w użyciu. Produkty
premium
Ważne jest, aby wiedzieć, że marka taka jak Coca-Cola
może zmienić logo, ale logo nigdy nie zmieni marki.
Wyobraź sobie, że nagle widzisz Pepsi z typografią
(czcionką) i stylem, których używa Coca-Cola.
To się oczywiście nigdy nie wydarzy! Firma Coca-Cola
posądziła by Pepsi, a kara wynosiłaby miliony dolarów!
Coca-Cola może jednak zmienić swoje logo, ale nikt inny
nie będzie miał prawa do używania starego loga CocaColi.
Podsumowując, logo to graficzne przedstawienie markijej reprezentacja.
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TYPY LOGO
Izotyp, symbol, ikona:
Odnosi się to do części, ogólnie kultowej lub bardziej
rozpoznawalnej, aranżacji przestrzennej
w projektowaniu marki, zarówno korporacyjnej,
instytucjonalnej, jak i osobistej. W biznesie izotyp,
symbol lub ikona odnosi się do wizerunku, które
wizualnie tworzą wartość, osobowość lub charakter
dla danej firmy.
Prostymi przykładami mogą być logo Nike i
Instagram.
Nike w swoim izotopie jest w stanie przekazać kilka
różnych wartości: dynamizm, siła i ruch.

Instagram z kolei, w prosty sposób ukazuje, na czym
skupia się cała platforma - zdjęciach.
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TYPY IZOTYPÓW
Monogram - ikona stworzona z inicjałów lub pierwszych liter
marki jako jeden symbol/izotyp. Przykład VW i LG

Akronim - Tworzy się poprzez połączenie pierwszych liter słów
określających nazwę firmy, z ich wyraźnym odrębnieniem, np.
IBM (I-B-M), które jest wyraźnie podzielone i widoczne. TVP jest
innym przykładem. T-V-P, TELEWIZJA POLSKA.

Inicjał - Iniciał, jak nazwa wsakazuje zawiera tylko pierwsza
literę, np. Suzuki Motors, W logo znajduje się tylko Litera S,

Podpis- Podpis to typ izotypu gdzie całośc firmy jest podpisem,
Przykładem jest Walt Disney.

Piktogram - ten typ izotypu zawiera w sobie tylko obiekt,
nieprzedstawiajacy nazwy firmy. Przykladem moze byc firma
Apple lub Microsoft, u których sam izotyp nie przedstawia
nazwy firmy. Wszyscy jednak je już dobrze rozpoznajemy...
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IZOLOGO,
OBRAZOTYP
I LOGOTYP
Izologo to typ loga w którym nazwa firmy i piktogram są
częścią wspólną loga. Na przykład:

Obrazotyp to logo gdzie piktorgram i nazwa firmy są częścią
loga jednak nie są połączone, Na przykład:

Logotyp to najprostszy typ loga stworzony tylko na bazie
typografii. Na przykład:

Tak więc jak widzisz, stworzenie “logo” składa się z wielu puzzli,
które musisz do siebie dopasować. Warto zrozumieć te
wszystkie różnice, zanim zaczniej projektować swoje idealne
logo.
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DOPASUJ LOGO
Twoje logo musi pasować do Twojej firmy.
Będzie wszędzie, na Twoich produktach, w witrynie, na
wizytówkach, a nawet na notatnikach i długopisach
Twojej firmy. Chcesz, aby wzmocniło ono Twoją markę
i niosło przesłanie.
Weźmy na przykład „Nike”. Ich logo jest bardzo proste,
ale także dynamiczne. Idealne uzupełnienie firmy
zajmującej się projektowaniem obuwia i odzieży
sportowej. Kolory użyte w Twoim logo są również
bardzo ważne.
W połączeniu z odpowiednim kształtem kolory logo
mogą przenosić silny przekaz i pomagać klientom
w rozpoznaniu go.
Warto zapoznać się ze znaczeniem kolorów w dalej
kulturze. Niebieski lub żółty niekoniecznie będzie
oznaczać to samo w Polsce i w Japonii..

UPROŚĆ JE
Twoje logo musi być proste!
Ponieważ chcesz, aby był wszędzie, powinno dobrze
wyglądać, bez względu na to, czy jest na długopisie
czy ciężarówce.
Prostota może pomóc w skalowaniu do różnych
rozmiarów.
Ułatwia także ludziom zapamiętywanie go i taki
powinien być Twój cel.
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NIE ZMIENIAJ,
GDY NIE MUSISZ
Twoje logo jest „twarzą” Twojej firmy,
zmiana go bez powodu może sprawić, że
będzie wyglądać nieprofesjonalnie i
utrudni klientom rozpoznanie Twojej
marki.
Przypomnę krótko, że kolory pomagają
kojarzyć Twoją markę z kolorem, który
ułatwia rozpoznanie. Wpływa także na
dynamikę i emocje logo.
Jednak typografia nadaje Twojemu logo
charakter i wyraża Twoją markę. Pomaga
także opowiedzieć swoją historię w swoim
logo. Spójrz na loga poniżej, od razu widać
które znajduje się w sektorze luksusowym
a, które w sportowym.

Należy również pamiętać, aby poprosić
projektanta o przygotowanie książki
tożsamości korporacyjnej, która
szczegółowo opisuje Twoje logo, krój
pisma i użyte kolory, a także podaje
przykłady użycia i niektóre warianty
położenia logo, na przykład poziomo
i pionowo.
Z pewnością będzie to konieczne, jeśli
chodzi o media drukowane i wysyłanie
logo partnerom. Może Ci się też przydać
podczas imprez sponsorowanych, kiedy to
logo musi być wydrukowane na banerach.
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KOLORY W LOGO
Projektując logo, istnieje jeden pozornie trywialny element,
który naprawdę ma większe znaczenie niż myślisz kolory. Kolory są kluczowe, jeśli chodzi o kształtowanie
tożsamości marki. Wybór odpowiedniej palety kolorów, która
będzie kojarzona z Twoją marką, jest jedną z ważnych decyzji,
które musisz podjąć, tworząc swoją markę i logo.
Podejmując tę decyzję, należy wziąć pod uwagę kilka
czynników. Mam nadzieję, że do tej pory znasz już podstawy
brandingu i wiesz, że bez względu na Twoją strategię, musi ona
być spójna. Zasada ta dotyczy również wyboru palety kolorów.
Twoje logo, reklamy, mundury pracownicze, samochody
służbowe itp. muszą się zgadzać kolorystycznie.
Przykłady znaczeń:
Żółty to symbol przyjaźni i zabawy, z którego z powodzeniem
korzysta McDonalds.
Czerwony jest uważany za kolor emocji, energii i mocy. Coca
Cola jest połączona z kolorem, aby przekazywać energię,
podczas gdy celem Ferrari jest więcej mocy i prędkości.
Zieleń może być postrzegana jako kolor natury, młodości lub,
podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, również jako kolor
pieniędzy.
Kolor niebieski jest związany z kolorem nieba. Przekazuje więc
spokój i spokój. Błękitne niebo jest bezpieczne, niczego nie
ukrywając.
Dlatego w brandingu reprezentuje przejrzystość,
niezawodność, zaufanie i bezpieczeństwo.Jak widać, każdy
kolor w każdej kulturze może oznaczać coś innego. Bardzo
ważne jest, aby o tym pamiętać, wybierając kolory swojej marki.
Zawsze pamiętaj, aby to sprawdzić, a także wybrać kolory,
które pasują do siebie, jeśli wybierzesz więcej niż jeden kolor.
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TYPOGRAFIA
W LOGO
Jestem pewien, że znasz logo Apple, Microsoft, Google,
Facebook, eBay i Amazon.
Jestem pewien, że pamiętasz przynajmniej niektóre z tych logo
z przeszłości, kiedy wyglądały zupełnie inaczej. Możesz się
zastanawiać: „Dlaczego to zmienili?”. Odpowiedź brzmi: trendy
w projektowaniu. Istnieją pewne zasady pomieszane ze
stereotypami, nawet w designie. Prosty kształt czcionki logo
symbolizuje solidność i fakt, że w biznesie nie chodzi o lalki.

Drugie logo reprezentuje biznes, który produkuje lalki 😉

Bardzo ważne jest, aby wybrać rodzaj czcionki, która jest łatwa
do odczytania. Odczytywanie logo lub słowa nie powinno zająć
więcej niż 2-3 sekundy. Spróbuj przeczytać to w 2 sekundy:

Każdy krój i kształt opowiada inną historię. Zapomnij o użyciu
ledwo widocznych kolorów. Ludzie będą sfrustrowani i nie
znajdą czasu dla Twojej firmy. Spójrz na najbardziej
rozpoznawalne logo w Internecie. Wszystkie mają odważne
kolory!
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W przeszłości logo nie było tak ważne. Dlatego możesz
zauważyć, że od dawna logo firmy (np. Samsung lub Hitachi)
używa bardzo prostego logo opartego na kroju pisma.
Z czasem niektóre stare firmy wprowadzały zmiany w swoich
produktach, aby informować Cię o najnowszych trendach.
Sprawdź dwa najlepsze przykłady Coca-Coli i Pepsi. Coca-Cola
nie zmienia typu czcionki, ale zmienia wygląd grafiki za nią.
Z drugiej strony Pepsi postanowiło przeprojektować swoje
logo, aby nadążało za najnowszymi trendami. Coca-Cola
pozostała tradycyjna. Warto wspomnieć, że dziś oprócz logo
tekstowego prawie wszystkie firmy dołączają do niego symbol,
ikonę lub obraz, na przykład: Mastercard, Instagram, LG lub
Xerox.
Dzisiejszym trendem jest tworzenie symbolu graficznego, który
reprezentuje biznes, oprócz równoważnego tekstu
towarzyszącego.
Nie rób tego sam Typografia jest częścią projektowania,
dlatego jest delikatną sprawą. Każdy może stwierdzić, czy
użyta czcionka została profesjonalnie zaprojektowana lub
wykonana w domu.
Jeśli jesteś nowy w biznesie, dobrym pomysłem jest
znalezienie kogoś, kto wie. Specjaliści dostarczą Ci Corporate
Identity Book, w którym dowiesz się, jak używać i jak nie
używać swojego logo, 8 pozycjonowanych wariantów
i przykładów użycia.
Będzie również zawierać bardzo szczegółowe opisy czcionek
i marginesów używanych w logo. Dobry projektant uwzględni
również niektóre wersje logo w formacie bitmapy, wektorowej,
kolorowej i monochromatycznej.
Wszystko to będzie bardzo ważne, jeśli chcesz zarejestrować
swoje logo i tym samym je chronić.
Ważne jest, aby chronić swoją markę, gdy zacznie się rozwijać, i
istnieje możliwość, że ktoś Cię skopiuje.
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GDZIE ZACZĄĆ
TWORZYĆ?
Projektowanie logo to zazwyczaj długi proces. Rzadko zdarza
się, że udaje się "Za pierwszym razem" zaprojektować logo,
które Tobie pasuje jak i jest zrobione zgodnie z praktykami.
Warto zacząć od projektowania go zwykłym ołówkiem na
papierze. Stwórz tyle wersji ile się da, aby mieć z czego
wybierać.
Kiedy jesteś już usatysfakcjonowany/na z kilkoma wersjami
warto przelać je na wersję cyfrową. Do tego możesz użyc
wielu programów graficznych.

Osobiście polecam, jednak są płatne i dość skomplikowane:

Rzadko używam, ale są darmowe i profesjonalne

Te są super do nieskomplikowanych projektów. Są darmowe
i łatwe w użyciu:
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PODSUMOWUJĄC
Tworzenie logo to pierwszy krok przy
tworzeniu własnej marki.
Projektując je zawsze miej na uwadze kilka
wążnych aspektów:
- Kolory
- Typografia
- Symbole
Zwróć również uwagę na to:
- czy Twoje logo nie jest zbyt skomplikowane
- czy jest czytelne
- czy odzwierciedla czym zajmuje się Twoja
firma
Ważnym jest, aby stworzyć logo na wczesnym
etapie budowania marki, gdyż jest to po prostu
łatwiejsze kiedy w trakcie rozwoju firmy nowi
klienci i potencjalni klienci są w stanie
rozpoznać Twoją markę poprzez logo.
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DZIĘKUJĘ

DZIĘKUJĘ
Dziękuję, że dotarłeś/dotarłaś do tego momentu.
Działaj!!! Wiesz już wszystko o tym jak stworzyć piękne logo i na co zwracać
uwagę! Pamiętaj, że logo to pierwszy krok w kreowaniu solidnej marki, a co za
tym idzie w budowaniu Twojej widoczności w Internecie.
Jeśli masz jakieś pytania, bądź wątpliwości to w ramach podziękowania, chcę
zaoferować Ci 20% zniżki z hasłem "C19" na konsultację jeden-na-jeden online.
Wystarczy, że napiszesz do mnie na hej@sebwaligorski.pl lub przez:
fb.com/sebwaligorskicom
Powodzenia
Sebastian "Seb" Waligórski
Rewolucje Marki
SebWaligorski.pl
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