logo manual

Geneza znaku
Sygnet znaku symbolizuje „jedynkę”,
będącą uchwytem zakupowego
koszyka.
1koszyk to platforma umożliwiająca
kupującym logowanie 1 kontem do
różnych sklepów.
1koszyk - wiele korzyści.
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Logo podstawowe
Logo składa się z trzykolorowego sygnetu
i tekstu oraz opcjonalnie sloganu.
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Pole ochronne
Pole ochronne znaku to minimalny
obszar, który jest wolny od innych
elementów graficznych lub tekstu,
w celu zapewnienia czytelności
oraz przejrzystości znaku.
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Kolorystyka
Kolorystyka identyfikacji składa się z

#: 0CA9A0

trzech kolorów, gdzie trzeci kolor jest

#: 11238F

wypadkową dwóch podstawowych
nałożonych na siebie w 90% i 70%
kanału alpha.

#: 11238F
#: 0BCAA4

RGB: 17 • 35 • 143

RGB: 11 • 202 • 164

RGB: 11 • 202 • 164

#: 11238F

#: 0BCAA4

#: 0CA9A0

CMYK: 100 • 90 • 16 • 2

CMYK: 69 • 0 • 48 • 0

CMYK: 80 • 7 • 43 • 10

PANTONE: 2746 C

PANTONE: 3265 C

PANTONE: 3560 C
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Monochrom
jednolity
Logo monochromatyczne ciemne
do alternatywnego użytku na jasnym
tle - gdy nie ma możliwości użycia
podstawowej wersji kolorystycznej
logo.
Logo monochromatyczne ciemne
do alternatywnego użytku
na ciemnym tle.
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Typografia
Podstawowym krojem pisma
budującym logotyp jest Titillium
semibold (700).
Należy go stosować we wszelkich

koszyk
cart

wariantach nazwy domeny.
We wszystkich materiałach
promocyjno-informacyjnych
w nagłówkach należy stosować
krój light (200) , natomiast w sloganie oraz paragrafach tekstowych krój
regular (400), a w wytłuszczeniach
semibold (700).
W formach wielkoformatowych
dopuszczalny jest w paragrafach
tekstowych krój light (200).
W części stricte użytkowej platformy
1koszyk (checkout, widget czy panel
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administracyjny) głównym krojem
pisma jest Roboto Condensed.
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