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GTV jest liderem dystrybucji akcesoriów 
meblowych oraz oświetlenia LED o między-
narodowym zasięgu. Sukces marki zaczyna 
się, gdy zostanie odpowienio przedstawio-
na na kluczowych rynkach. Jej wizerunek 
to nie tylko logo, kolory, kształty. Branding 
musi być postrzegany w szerszym aspekcie 
i obejmować najważniejsze kanały komunika-
cyjne.

Konsekwentne stosowanie zasad przedsta-
wionych na kartach tego dokumentu jest 
prawdziwym motorem budowania spójnego 
wizerunku.  Obowiązkiem każdego, kto jest 
odpowiedzialny za wizerunek marki jest pra-
widłowe stosowanie: logotypu, typografii, czy 
kolorystyki, zarówno  w ramach komunikacji 
wewnętrznej jak i w komunikacji do otoczenia 
zewnętrznego. 

Dokument ten ma służyć jako przewodnik 
w budowaniu rozpoznawalnego wizerunku 
marki. 

Przedmowa
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Użycie
- wszystkie oficjalne aplikacje, gdzie GTV jest repre-
zentowana jako korporacja, przykład: wizytówki, pa-
pier firmowy, prezentacje
- materiały dla pracowników, przykład: karty wstępu, 
uniformy
- elementy trwałe, przykład: samochody, budynki
- gdy funkcjonuje jako marka, przykład: opakowania 
produktów

Oficjalna nazwa oraz jej użycie
Nasza oficjalna nazwa to GTV. Nazwa powinna  być  
zawsze pisana wielkimi literami. Pełna oficjalna na-
zwa GTV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością spółka komandytowa powinna być stosowana 
wyłącznie do spraw prawnych i informacji. Nigdy nie 
powinna być wykorzystywana jako  opis marki i do 
celów komunikacyjnych.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis 
unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit asper- natur aut odit aut fugit, 
sed quia consequuntur magni dolores eos qui ra-
tione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui do- lorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia 
non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil 
molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

środek

1x

0,5x

0,5x

25 px
4 mm

Minimalny rozmiar logotypu:

4x

Budowa

Budowa
Ten znak to zamknięta kompozycja. Nie powinien 
być rozdzielany lub zmieniany w aplikacjach. 
Proporcje  i wyrównania są stałe i nie mogą być 
zmienione lub modyfikowane w jakikolwiek 
sposób.

Pole ochronne
Pole ochronne odnosi się do przestrzeni wokół 
logotypu. Pomiar tego obszaru jest oparty na 
wysokości litery „G”=1x jak pokazano na rysunku. 
Jeśli to możliwe, obszar bezpieczny powinien 
zostać zwiększony. Nie może być zmniejszony, 
a inne elementy nie mogą być umieszczone 
w tej przestrzeni. Gdy w tle używany jest obraz, 
logotyp musi zawsze pozostać na pierwszym 
planie.

Minimalny rozmiar
Minimalny rozmiar został dostosowany do 
logotypu. Ma to zapewnić czytelność 
logotypu w każdym rozmiarze.

WAŻNE
Zawsze używaj plików przesłanych przez 
Dział Marketingu. Nie skanuj, ani nie odtwarzaj 
logotypu z tego dokumentu.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspicia-
tis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi archi- tecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit asper- natur aut odit aut fugit, 
sed quia consequun- tur magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consec- tetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore ma- gnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis no-
strum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehen-
derit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem 
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

środek

0,5x

0,5x

1,875x

40 px
7,5 mm

Minimalny rozmiar logotypu:

1x

4x
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspicia-
tis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi archi- tecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit asper- natur aut odit aut fugit, 
sed quia consequun- tur magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consec- tetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis no-
strum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehen-
derit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem 
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

środek

0,5x

0,5x

40 px
7,5 mm

Minimalny rozmiar logotypu:

1,875x

1x

4x
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis 
unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit asper- natur aut odit aut fugit, 
sed quia consequun- tur magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consec- tetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore ma- gnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis no-
strum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehen-
derit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem 
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

środek

0,5x

0,5x

40 px
7,5 mm

Minimalny rozmiar logotypu:

1,44x
1x

4x
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Budowa flagi

Głównym sposobem prezentacji logotypu 
jest element graficzny - tzw. flaga.
Stosujemy ją wg wytycznych przedstawionych 
obok. 120°

60°

1x

1x
Równe 

odległości
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Element graficzny - flaga

Głównym sposobem prezentacji logotypu 
jest element graficzny - tzw. flaga.
Stosujemy ją wg wytycznych przedstawionych 
obok.

Orientacja flagi do lewej krawędzi:

Orientacja flagi do prawej krawędzi:

W sytuacjach wyjątkowych można zastosować kolor biały zamiast szarego:
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www względem flagi

Wysokość czerwonego elementu wraz z stroną 
jest równa 0,5 wysokości logotypu na danym 
materiale.

Dopuszczalny jest jeden układ kompozycji,
logo z lewej strony. 

Stronę www zawsze prezentujemy na czerwonej 
apli, w przestawiony obok sposób.

0,5x
0,5x

0,5x0,5x

x

0,75x
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Adres strony 

Wysokość czerwonego elementu wraz z adresem 
strony jest równa 0,5 wysokości logotypu 
na danym materiale.

Dopuszczalne są dwa układy kompozycji:
logo z prawej lub lewej strony. 
Umiejscowienie www powinno znaleźć się 
odpowiednio po przeciwnej stronie.

Adres strony www zawsze prezentujemy 
na czerwonej apli C0, M100, Y100, K10, 
(Pantone 7626 C), w przestawiony obok sposób.

x

0,5x
0,5x

0,5x0,5x
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Pozycjonowanie

Logotyp na layoutach graficznych powinien być 
rozmieszczany według zasad przedstawionych na tej 
stronie zawsze, kiedy jest to technicznie możliwe.

WAŻNE
Zawsze używaj plików przesłanych przez Dział 
Marketingu. Nie skanuj lub odtwarzaj logotypu z 
tego dokumentu.

Kolory flagi
Granatowy
PANTONE 7685
C 100 | M 75 | Y 10 | B 0
R 3 | G 73 | B 145
HEX 1A3667

Szary
PANTONE Cool Gray 1
C 0 | M 0 | Y 0 | B 15
R 227 G 227 B 227
HEX E3E3E3

W wyjątkowych sytuacjach 
stosujemy logo na spad:

Umiejscowienie tekstu 
wzgędem flagi

Prawidłowe 
pozycjonowanie 
flagi:

Wielkość logotypu - layout A4:

4,6 cm

1 cm1,5 cm

Wielkość logotypu - layout A5:

Prawidłowe 
pozycjonowanie 
logotypu:

x

0,75x

3 cm

Najwyższa jakość
dla każdego!dla każdego
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Stosowanie z claimem

Warianty
Logotyp może być stosowany wraz z hasłem.
Hasło powinno być pisane krojem Merel Regular.

WAŻNE
Zawsze używaj plików przesłanych przez 
Dział Marketingu. Nie skanuj, ani nie odtwarzaj 
logotypu z tego dokumentu.

0,5x

Najwyższa jakość
dla każdego!

Najwyższa jakość dla każdego!

0,5x

szerokość logotypu

szerokość logotypu

wariant 1.

wariant 2.

14 LOGOTYP



wariant 4.

Najwyższa jakość
dla każdego!

0,75x

wysokość 
logotypu

wariant 3.

Najwyższa 
jakość
dla każdego!

0,5x

szerokość dolnej lini 
bazowej logotypu
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0,75x

wariant 2.

Nadajemy 
styl Twoim

meblom!

0,75x

wariant 1.

Twoim meblom!
Nadajemy styl 
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wariant 4.

Twoim meblom!
Nadajemy stylNadajemy stylNadajemy styl

1x

Twoim meblom!
Nadajemy styl 

1x

Nadajemy styl Nadajemy styl 

wariant 3.
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Zaprojektuj 
oświetlenie
z GTV

0,75x

szerokość logotypu
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Świet(l)ny wybór

Świet(l)ny
wybór

0,75x

0,75x

wariant 1.

wariant 2.
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Nowa jakość 

Nowa jakość

systemów 
przesuwnych

systemów przesuwnych

0,75x

0,75x

wariant 1.

wariant 2.
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Kolorystyka

Kolorystyka oraz jej zastosowanie
O ile jest to możliwe, powinna być stosowana 
wersja pełnokolorowa logotypu.
W sytuacjach, gdy wersja pełnokolorowa nie 
może być stosowana z powodu ograniczeń 
produkcyjnych lub nośnika, należy skorzystać 
z pozostałych wersji pokazanych na tej stronie.

Logotoyp może zostać użyty wyłącznie 
na tle białym, granatowym lub w skali szarości.

WAŻNE
Zawsze używaj plików przesłanych przez 
Dział Marketingu. Nie skanuj, ani nie odtwarzaj 
logotypu z tego dokumentu.

PANTONE 7685 C
C 100 | M 75 | Y 10 | B 0
R 3 | G 73 | B 145
RAL 5002 

Zastosowanie

Druk offsetowy lub cyfrowy (dobrej 
jakości magazyny, billboardy, wizytówki)
Haft, sitodruk
Wszystkie aplikacje cyfrowe 
i elektroniczne

PANTONE 7685 C
C 100 | M 75 | Y 10 | B 0
R 3 | G 73 | B 145
RAL 5002 

Zastosowanie

Druk offsetowy lub cyfrowy (dobrej 
jakości magazyny, billboardy, wizytówki)
Haft, sitodruk
Wszystkie aplikacje cyfrowe 
i elektroniczne

PANTONE Process Black
C 0 | M 0 | Y 0 | B 100
R 0 | G 0 | B 0

Zastosowanie

Jednokolorowy druk offsetowy 
lub cyfrowy (gazety, druk 
monochromatyczny)
Telefaks
Tłoczenia, Szablony
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Uszlachetnienia

Uszlachetnienie
Dopuszcza się uszlachetnianie logotypu w postaci 
lakierowania, hot-stampingu folią złotą i srebrną 
oraz tłoczenia wklęsłe i wypukłe.
Przy tłoczeniu należy zachować rozmiar 
minimalny logotypu. Nie należy tłoczyć 
logotypu w wariantach ze stron 8-9.

WAŻNE
Zawsze używaj plików przesłanych przez 
Dział Marketingu. Nie skanuj, ani nie odtwarzaj 
logotypu z tego dokumentu.

minimalny rozmiar:

10 mm
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Przykłady niewłaściwego 
sposobu użycia

Pamiętaj, że logotyp jest najważniejszym 
elementem identyfikacji wizualnej. Wszyscy 
powinni chronić je przed jakimkolwiek 
nadużyciem. Istotne jest, by używać logotyp GTV 
w sposób spójny i zdyscyplinowany. Nie można 
zmieniać lub wykorzystywać go  w niewłaściwy 
sposób.

Przykłady ilustrują, w jaki sposób logo NIGDY 
nie powinien być stosowany. Lista ta nie jest 
wyczerpująca, ale wskazuje na najczęstsze 
nadużycia logotypu.

Nie odbijaj logotypu.

-

pu jako znaku wodnego.

efektu cienia.

Nie stosuj innych kolorów lub tekstur.
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Наивысшее качество для каждого!
Highest quality for everyone!
Najwyższa jakość dla każdego!

Наивысшее качество
для каждого! 

Highest quality
for everyone!

Najwyższa jakość
dla każdego!

Uniwersalny

Warianty
Logotyp może być stosowany wraz z hasłem.
Hasło powinno być pisane krojem Merel Regular.

WAŻNE
Zawsze używaj plików przesłanych przez 
Dział Marketingu. Nie skanuj, ani nie odtwarzaj 
logotypu z tego dokumentu. Najwyższa 

jakość
dla każdego!

Highest 
quality
for everyone!

Наивысшее 
качество
для каждого! 

wariant 1.

wariant 2. wariant 3.
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Akcesoria meblowe Twoim meblom!
Nadajemy styl 

Twoim meblom!
Nadajemy styl 

твоей мебели
Придаем стиль 

твоей мебели
Придаем стиль

furniture stylish
We make your

furniture stylish
We make your

Nadajemy 
styl Twoim

meblom! 

Придаем 
стиль твоей 

мебели 

We make your 
furniture 

stylish

wariant 1. wariant 2.

wariant 3.
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Oświetlenie

Zaprojektuj 
oświetlenie
z GTV

Проектируй 
освещение 
с GTV!

Design 
lighting 
with GTV!

Świet(l)ny wybór

Осветительный выбор! 

(B)right choice

Świet(l)ny
wybór

Осветительный 
выбор! 

(B)right 
choice

wariant 1. wariant 2.

wariant 3.
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Systemy przesuwne

Nowa jakość 
systemów 

przesuwnych

Новое качество 
раздвижных 

систем

New quality 
of sliding door 

systems

Nowa jakość
systemów przesuwnych

Новое качество
раздвижных систем

New quality
of sliding door systems

wariant 1. wariant 2.
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Paleta kolorów

Kolorystyka oraz jej zastosowanie
Ta strona przedstawia przegląd wykorzystania 
kolorów na wszystkich poziomach naszej 
działalności.

PANTONE 7685 C
C 100 | M 75 | Y 10 | B 0
R 3 | G 73 | B 145
HEX 044991
RAL 5002

Granatowy Biały Jasnoszary

Szary pośredni Grafitowy Czarny

PANTONE White
C 0 | M 0 | Y 0 | B 0
R 255 | G 255 | B 255
HEX FFFFFF

PANTONE Cool Gray 1
C 0 | M 0 | Y 0 | B 15
R 227 | G 227 | B 227
HEX E3E3E3

PANTONE 423 C
C 0 | M 0 | Y 0 | B 60
R 135 | G 135 | B 135
HEX 878787

PANTONE Cool Gray 11C
C 0 | M 0 | Y 0 | B 90
R 60 | G 60 | B 60
HEX 3C3C3C

PANTONE Process Black
C 0 | M 0 | Y 0 | B 100
R 0 | G 0 | B 0
HEX 000000
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Paleta kolorów
dodatkowych

Kolorystyka oraz jej zastosowanie
Ta strona przedstawia przegląd wykorzystania 
kolorów na wszystkich poziomach naszej 
działalności.

PANTONE 7461 C
C 100 | M 25 | Y 10 | B 0
R 0 | G 133 | B 192
HEX 0085C0

50%

25%

Niebieski Morski Ciemny zielony

Zielony Pomarańczowy Amarant

PANTONE 7466 C
C 80 | M 15 | Y 30 | B 0
R 0 | G 158 | B 176
HEX 009EB0

50%

25%

PANTONE 328 C
C 100 | M 14 | Y 53 | B 17
R 0 | G 124 | B 119
HEX 007C77

50%

25%

PANTONE 802 C
C 60 | M 0 | Y 100 | B 0
R 118 | G 184 | B 42
HEX 76B82A

50%

25%

PANTONE 137
C 0 | M 35 | Y 100 | B 0
R 249 | G 176 | B 0
HEX F9B000

25%

50%

PANTONE 219 C
C 15 | M 90 | Y 0 | B 0
R 209 | G 51 | B 138
HEX D1338A

50%

25%
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Typografia

Merel Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Merel Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Merel Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Merel Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Merel Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Zastosowanie
Typografia odgrywa ważną rolę w odbiorze naszej 
marki i wzmacnianiu naszego przekazu. 
Konsekwentne stosowanie specjalnie dobranego 
kroju nie tylko scala wygląd wszystkich naszych 
materiałów, ale również podkreśla ich unikalny 
wygląd.
Rodzina fontu Merel została wybrana, aby nadać 
naszej marce profesjonalnego i nowoczesnego 
wyglądu. 

Ten font powinien być stosowany w każdej 
aplikacji, ale według zasad przedstawionych 
na tej stronie.

Minimalna rozmiar dla rodziny Merel
6 pkt.

Na białym tle należy stosować:
Dla tytułów i podtytułów
granatowy - C 100 M 80 Y 0 K 40
Dla tekstu regularnego
czarny - C0 M0 Y0 K 100

Jeśli użycie fontu Merel nie jest możliwe ze 
względów technicznych, należy zastąpić go 
rodziną Verdana.

Zastosowanie
Tytuły oraz tytuły paragrafów
Pogrubienia w tekście

Zastosowanie
Podtytuły

Zastosowanie
Tekst regularny

Zastosowanie
Font dodatkowy

Zastosowanie
Font dodatkowy
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Typografia  
– warianty językowe

Zastosowanie
Fonty chińskie i arabskie oraz cyrylica są 
wskazane na tej stronie. Dla innych języków 
obcych, należy zastosować fonty wskazane 
przez Dział Marketingu.

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯ

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯ

صشسزرذدخحجثتبا

يوهنملكقفغعظطض

Zastosowanie - Cyrylica
Merel Regular

Zastosowanie - Ukraińsk
Merel Regular

Zastosowanie - Arabski
Adobe Arabic Regular
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Obrazy – zalecane

Zastosowanie
Na tej stronie przedstawiono przykłady 
fotografii, które wpisują się w strategię 
komunikacji marki GTV.

Używaj zawsze obrazów o wysokiej jakości 
i wykonanych poprawnie technicznie.
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Obrazy – zabronione

Przykłady niewłaściwego użycia
Na tej stronie przedstawiono przykłady 
fotografii, których NIGDY nie powinno się 
używać w komunikacji marki GTV.
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Reklama 
wielkopowierzchniowa

Układ przedstawiony na tej stronie ilustruje 
przykładowy rozkład elementów na tego rodzaju 
nośnikach. Nie wyznacza on jednak jedynego 
prawidłowego layoutu i nie należy go replikować.

Obok pokazany poziomy baner oczkowany
oraz oklejenie okien wystawowych.

Billboard 1180x284 cm

Banner 2400x1300 cm

Billboard 260x350 cm

KUPUJ PRODUKTY GTV I ODBIERAJ NAGRODY

ul.Gorlicka 40, 51-314 Wrocław, tel. 71 788-99-02; www.alkan.pl

Codziennie zapraszamy instalatorów elektrycznych na bezpłatny poczęstunek w hurtowni Alkan. PANEL LED

99,99 zł

ŻARÓWKA 
LED 10W

4,99 zł
OPRAWA 
IP65 LED

94,90 zł

Nadajemy 
styl Twoim
meblom! 

34 ATL


