
KSIĘGA ZNAKU



Spis Treści



Orzeł

Symbol narodowy, sygnalizuje 
rangę narodową znaku.

Kij Hokejowy

Określa dziedzinę sportową, którą reprezentuje. 
Nawiązanie do poprzedniego logotypu: 
Polskiej Hokej Ligi.

Dynamika

Zaostrzony dziób, rozwiane pióra na głowie orła,
linia diagonalna przechodząca przez środek
ciężkości znaku. Nadaje mu pęd, a wyraz głowy
orła oddaje charakter rywalizacji.

Obwiednia

Uszlachetnia sygnet, oraz 
dodaje sportowy charakter.

Konstrukcja

Znak jest konstruowany linią, nadając 
mu zsyntezowaną i nowoczesną formę.



Dla dobrego odbioru znaku zostały zastosowane liczne 
korekty optyczne w grubości lini budującej, kompensacji 
skosów jak i pułapek farbowych. Zabieg taki jak  
pogrubiająca się linia kija hokejowego pod dziobem orła, 
jest celowy. Funkcjonalnie rekompensuje optyczne  
zwężanie się wspomnianej lini przy zmniejszaniu skali 
znaku. Dzięki takiemu łączeniu, znak utrzymuje swoją 
poprawną formę oraz środek ciężkości. 
Pułapki farbowe znajdujące się w dzobie, oraz 
przewężeniu łączenia orła z końcem kija hokejowego, 
chronią nefralgiczne miejsca przed rozlewaniem się 
farby drukarskiej.

Nowy sygnet nawiązuje do swojego poprzednika 
widoczną ninią diagonalną w postaci kija hokejowego. 
Był to niewątpliwie element charakterystyczny, 
lecz budzcy kontrowersyjne skojarzenie. W nowym 
znaku trzymany w dziobie kij hokejowy ma za zadanie 
symbolizować zapał do gry.





Podstawowy wariant sygnetu Wariant sygnetu z obwiednią Wariant sygnetu do stosowania 
na ciemnym tle

Logo Polskiego Hokeja oraz Polskiej Hokej Ligi, posiada 
3 warianty sygnetów. Pełnią one ściśle funkcjonalne 
zadanie:

Podstawowy wariant sygnetu, jak sama nazwa wskazuje, 
jest głównym znakiem reprezentującym PHL jak i Polski 
Hokej, w ogólnym stosowaniu.

Wariant sygnetu z obwiednią jest uszlachetnionym, 
opcjonalnym znakiem. Można go stosować w taki sam 
sposób jak podstawową formę.

Wariant sygnetu do stosowania na ciemnym tle jest  
ściśle funkcjonalny. Eliminuje niepotrzebny efekt 
negatywu, przedstawiając podstawową formę znaku, 
równoważąc przy tym kontrast formy.









Ekran 
32 px

Druk 
7 mm

Dopuszczalna minimalna wysokość dla wariantu 
logo z pełną nazwą, wynosi 15 mm dla druku, 
natomiast dla ekranu 70 px.

Zasada tyczy się logo Polskiej Hokej Ligi, 
oraz Polskiego Hokeja.

Dopuszczalna minimalna wysokość dla wariantu 
logo z pełną nazwą, wynosi 7 mm dla druku, 
natomiast dla ekranu 50 px.

Minimalna wysokość sygnetu



Logotyp wykorzystuje popularny font Helvetika, natomiast 
w odświeżonej wersji stworzony przez Monotype w odmianie 
„Display Extra Black”. Użycie tego kroju w projekcie, podkreśla 
moc dziedziny sportowej, oraz prezentuje stabilność.





Każdy wariant logo można stosować w wersji 
monochromatycznej. Takowe wersje są zawarte 
w paczce z logotypami. Nie można stosować  
bieli na podstawowym wariancie logo, jak również 
wypełniać czernią (ani żadnym innym kolorem)  
znaku przeznaczonego na ciemne tło.



Logo można użuwać na tłach, jednakże należy uwzględniać 
finalny odbiór logo. Umiejscawiając logo na tle zdjęcia należy 
wybarać najbezpieczniejsze miejsce, niekolidujące 
kolorystycznie bądź tonalnie. Znak nie powinien również 
zasłaniać istotnych elementów fotografi. 
Dla podstawowego wariantu logo, szarość tła nie powinna 
przekraczać 20% czerni.



PHL

Lorem Ips...

Zmiana układu

Pochylanie logotypu

Odwracanie koloru podstawowej wesji logo Nie stosować gradientów Nie zmieniać skali poszczególnych 
elementów składowych logo

Nie stosować cieni pod znakiem

Inny kolor sygnetu

Skomplikowane tła

Zmiany proporcji

Kontrastowe i jaskrawe kolory

Stosowanie innego fontu niż docelowy

Obce elementy w polu ochronnym znaku



Papier akcydensowy posiada sformatowane marginesy, 
oraz hierachię informacji. Uwzględnia również  
ważne dane tj.: dane kontaktowe, adres, numer REGON, 
NIP oraz KRS. Przy drukach monochromatycznych, 
należy zastosować jednolicie czarny logotyp.

Dwustronna wizytówka, w której jedna strona przedstawia 
istotne informacje, zaś rewers pełni ozdobną funkcję 
prezentując nowy sygnet logo. Zalecany gruby papier, 
powyżej gramatury 620 g/m2, podklejany obustronnie. 
Możliwym jest wprowadzenie uszlachetnienia 
na obrysie sygnetu.
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