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Igoo

Producent czapek. Opracowanie nazwy oraz tożsa-
mości wizualnej dla nowej linii produktów, wykorzystu-
jących wysokiej jakości materiały. Marka skierowana 
do szerokiej grupy odbiorców. Komunikacja oparta na 
idei skutecznej ochrony przed mrozem oraz na skoja-
rzeniach z klimatem arktycznym.

zobacz on-line  



Projekt systemu informacji wizualnej pawilonu C 
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Projekt obejmował kompleksowy system informacji 
wizualnej dla nowego budynku szpitala o łącznej 
powierzchni użytkowej ok. 8500 m2. Projekt 
uwzględniał zarówno opracowanie informacji 

graficznej jak i projekt nośników. Głównym założeniem było 
stworzenie prostego, czytelnego systemu, umożliwiającego 
poruszanie się po bardzo dużym obiekcie głównie osobom 
starszym.

zobacz on-line  



Almal 
yachts & furniture

Jedną z głównych gałęzi dzialalności firmy jest 
stolarka jachtowa. Komunikacja marki nawiązuje do 
najważniejszych artybutów: jacht, woda i drewno - 
podstawowe tworzywo.

zobacz on-line  



Venlo
by słońce świeciło jaśniej

Firma Venlo specjalizuje się w budowie i wyposażeniu 
szklarni. Zależało nam na zbudowaniu wizerunku 
firmy specjalistycznej, ale również na pozytywnych 
skojarzeniach wśród inwestorów i ogrodników. 

Techniczna forma logo nawiązuje do charakterystycznego 
zadaszenia szklarni VENLO. W połączeniu z zielenią 
przywodzi na myśl strukturę liścia. Komunikacja 
wzmocniona mottem wyrażającym ideę marki: „by słońce 
świeciło jaśniej”.

zobacz on-line  



Skin Laser Lubelscy

Projekt tożsamości wizualnej kliniki medycyny 
estetycznej z Katowic. Po przeanalizowaniu 
wizerunków konkurencji postanowiliśmy poszukać 
symbolu, który będzie kontrastował formy twarde 
i miękkie (konkretny, medyczny, kontra: kobiecy, 

naturalny, elastyczny, kojarzony ze skórą). Podstawą 
systemu stał się abstrakcyjny znak łączący te przeciwstawne 
skojarzenia, nawiązujący również swobodnie do litery S, czy 
też liścia. 

zobacz on-line  



zobacz on-line  Manufaktura Uśmiechu

Projekt tożsamości wizualnej, oznakowanie 
placówek, realizacja strony www dla gabinetu 
stomatologicznego. Logotyp zbudowany z inicjałów 
MU, nawiązujących do uśmiechu i przybierający 
formę zęba.



PDR International

Firma specjalizująca się w bezinwazyjnym usuwaniu 
wgnieceń karoserii. Identyfikacja nawiązująca do 
claimu marki „bez wgnieceń - skutecznie prostujemy”.

zobacz on-line  



Skok Piast

Zmiana logo banku spółdzielczego. Celem projektu 
było stworzenie bardziej nowoczesnego znaku, 
poprawienie jego czytelności, ocieplenie wizerunku 
oraz wzmocnienie marki PIAST. Rozwiązaniem okazał 
się logotyp z inicjałem „P” z wpisanym wizerunekiem 

orła. Chcąc wzmocnić markę PIAST przewidziano także 
stosowanie inicjału odrębnie jako symbolu. Zlecenie objęło 
również projekt kasetonu świetlnego dla placówek banku.

zobacz on-line  



KRJ Display

Wiodący na polskim rynku producent listew 
cenowych, koszy sklepowych i materiałów POS. 
Identyfikacja firmy nawiązuje do podejmowania 
decyzji towarzyszącej podczas zakupów. 
Zaprojektowane inicjały KRJ obrazują nowe 

technologie i firmę nastawioną na rozwój. Zlecenie objęło 
również projekt katalogów i folderu prezentującego listwy 
cenowe.

zobacz on-line  



Coffee Station 
smaczne doładowanie

Dystrybucja automatów vendingowych. Zlecenie obej-
mowało opracowanie nazwy marek produktowych, 
motto, przygotowanie tekstów marketingowych oraz 
kompleksową identyfikacja wizualną. Station to za-

trzymanie w ruchu, nawiązanie do stacji paliw - tankowania 
energii - tak też się dzieje gdy klienci chcą się szybko „doła-
dowac”. Znak symbolizuje ziarno kawy a jednocześnie na-
wiązuje do nazwy obrazując punkt - przystanek. Symboli-
ka braku energii i jej uzupełnienia podkreślona jest poprzez 
dwa elementy skontrastowane kolorystycznie.

zobacz on-line  



ICT
energia natury

Projekt tożsamości wizualnej, opracowanie strony 
www. Firma zajmująca się kompleksową obsługą 
energetyki zawodowej w zakresie dostaw biomasy 
oraz zagospodarowaniem ubocznych produktów 
spalania. Symbol nawiązuje do natury, liści, 
recyklingu, energii.

zobacz on-line  



DENT-LUX

Stomatologia. Kompleksowy projekt identyfikacji 
wizualnej oraz oznakowania placówek gabinetów 
dentystycznych. Komunikacja marki nawiązuje do 
profilaktyki.

zobacz on-line  



Tereny inwestycyjne CTL Logistics

Projekt materiałów promocyjnych terenów 
inwestycyjnych CTL Logistics w Sosnowcu.
Zakres projektu: folder, katalog - memorandum 
informacyjne, reklama prasowa, strona www.

zobacz on-line  



MEBELLIS

Projekt identyfikacji wizualnej i realizacja strony www 
dla producenta mebli MEBELLIS. Logotyp nawiązuje 
w prosty sposób do włoskich korzeni firmy.

zobacz on-line  



Bo-Star

Projekt logo, wizytówka, papier firmowy. Firma 
handlowa, zajmująca się importem wyrobów 
hutniczych. Symbol gwiazdy oddaje wizualne 
właściwości stali.

zobacz on-line  



Dendrologika
architektura zakorzeniona w naturze

Firma zajmująca się zagadnieniami urbanistyki, 
architektury oraz architektury krajobrazu. 
Geometryczne formy znaku nawiązują do architektury, 
formy nieregularne do drzewa. Znak obrazuje ideę 

marki - „architekturę zakorzenioną w naturze”.

zobacz on-line  



Titanus Virtus

Renomowana hodowla czarnego teriera rosyjskiego 
„Titanus VIrtus”. Zaprojektowany znak oraz 
strona www odzwierciedlają rangę hodowli - 
interchampionów, wielokrotnie nagradzanych na 
światowych wystawach.

zobacz on-line  



dziękujemy za uwagę
zobacz więcej na www.laboratoriumdesign.pl
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