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księga wizualizacji - SPIS STREŚCI

Logotyp
Logotyp jest graficznym przedstawieniem nazwy marketingowej.
Drukowane litery oraz znak specjalny występują w układzie ze znakiem,
współtworząc symbol firmowy otoczone prostokątną ramką.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana proporcji między elementami
lub dowolne ich ustawienie.
Dane techniczne Logotypu:
Litery drukowane: czcionka Arial Pogrubiona.
Znak: stetoskop owinięty wokół kielicha.
Kolory:
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Kolor

CMYK

RGB

Niebieski

C100 M100 Y0 K0

R57 G49 B133

Czerwony

C0 M100 Y100 K0

R227 G30 B36

Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - LOGOTYP
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Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana proporcji oraz koloru
pomiędzy elementami lub dowolne ich ustawienie.

Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - LOGOTYP
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Wizytówka
Wizytówki firmowe występują w wersji imiennej oraz ogólnej w wariancie
klasycznym poziomym.

90 mm x 50 mm

15,0 mm x 16,0 mm
Segoe Ul -8 pt.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Ochota

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Arial - 6 pt.
Arial Bold - 6 pt.

ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
tel.: + 48 22 822 21 57
fax: + 48 22 823 12 19
www.szpzlo-ochota.pl
NIP: 526 17 71 472

tel. kom. +48 XXX XXX XXX
mail: i.nazwisko@szpzlo-ochota.pl

Arial Bold- 10 pt.
Arial - 8 pt.

Arial - 6 pt.

90 mm x 50 mm

15,0 mm x 16,0 mm
Segoe Ul -8 pt.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Ochota

Sekretariat

Arial - 6 pt.
Arial Bold - 6 pt.

ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
tel.: + 48 22 659 72 71
tel.: + 48 22 822 32 21 (25) wew.120
fax: + 48 22 823 12 19
www.szpzlo-ochota.pl
NIP: 526 17 71 472

SZPZLO Warszawa - Ochota

tel. kom. +48 519 100 999
mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl

Arial Bold- 10 pt.
Arial - 8 pt.

Arial - 6 pt.
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Kolor czcionek: C-100, M-97, Y-21, K-9
Zaleca się papier biały półmatowy o gramaturze minimum 300-350g
Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - WIZYTÓWKA
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Identyfikator
Identyfikator występuje w wersji personalizowanej w wariancie klasycznym
poziomym w ozdobnym laminacie z możliwością zapięcia na niewielką agrafkę
lub klips sprężynujący.

90 mm x 55 mm
Arial 13 pt.

SZPZLO WARSZAWA - OCHOTA

16,00 mm x 17,50 mm

Arial 16 pt.

Imię i Nazwisko

Arial 13 pt.

Stanowisko

tożsamość wizualna/2015

Kolor czcionek: C-100, M-100, Y-0, K-0

Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - IDENTYFIKATOR
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Papier firmowy
Papier firmowy pomaga w prezentowaniu wiarygodnego i stabilnego wizerunku firmy.
Używa się go w przypadku większości oficjalnej korespondencji.
Papier firmowy występuje w wariancie klasycznym pionowym w formacie A4
z możliwością modyfikacji stopki z logo przyznanych nagród.

- - 6- - - - -mm
-----------

Humnst777CnEU 16 pt.

- - - - - 26
- - - - - - - mm
-----------------25 mm x 28 mm

51 mm

--------------------------------------------

11 mm

19,1 cm

22,6 cm
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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________________________

Humnst777CnEU 7 pt.

Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - PAPIER FIRMOWY
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Podpis w wiadomości e-mail
Stopka mailingowa jest wizytówką każdego pracownika.
Pozwala na lepszą komunikację oraz buduje wizerunek firmy.
Poniższa treść podpisu obowiązuje wszystkich pracowników SZPZLO Warszawa-Ochota.

Z wyrazami szacunku i poważania,
Imię i Nazwisko

Arial 10 pt.

Komórka organizacyjna
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
Woj. Mazowieckie, Polska
Nr tel.: +48 22 822 32 21 do 25
Nr fax.: +48 22 823 12 19
E – mail: i.nazwisko@szpzlo-ochota.pl
www.szpzlo-ochota.pl
www.facebook.com/szpzlo.ochota
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pomyśl, czy musisz wydrukować ten e-mail - Think before you print this e-mail.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub
służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub
jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja,
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji
jest zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. Wiadomość może nie
stanowić oficjalnego stanowiska Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Ochota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejsza wiadomość pochodzi z domeny @szpzlo-ochota.pl
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Samodzielny Zespoł Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000188485, NIP: 526 1771 472, REGON:
0100202670

Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - PODPIS W WIADOMOŚCI E-MAIL
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Materiały informacyjne
W celu skutecznej promocji SZPZLO Warszawa-Ochota należy stosować jednolity
system sygnowania materiałów informacyjnych. Logotyp w takiej sytuacji zawsze
występuje w lewym górnym bądź dolnym rogu. Jego wielkość zależy od wielkości
szablonu. Minimalna wielkość logotypu to 1/6 szablonu, a maksymalna wielkość
to 1/3 szablonu.
Istnieje możliwość umieszczenia pełnych danych adresowych lub tylko pełnej nazwy
SZPZLO Warszawa-Ochota po prawej stronie logotypu w trzech dopuszczalnych
czcionkach: Times New Roman, Garamond bądź Humnst777CnEU. Tekst nie może
wychodzić poza wielkość logotypu, może być wypośrodkowany lub wyrównany
do lewej strony. Kolor liter nie może być inny niż C100 M100 Y0 K0.

Ogłoszenia w gazecie
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
22 822 32 21-25 www.szpzlo-chota.pl

ZAPISZ SIĘ DO LEKARZA
PIERWSZEGO KONTAKTU
Wybierz swojego lekarza rodzinnego

ŚWIADCZENIA W RAMACH

Zaproszenie
Możliwość pobrania deklaracji ze strony:
www.szpzlo-ochota.pl

BEZPŁATNIE I BEZ KOLEJEK
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Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Zaproszenie

Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - MATERIAŁY INFORMACYJNE

07

Szyldy i tablice
W celu skutecznej promocji SZPZLO Warszawa-Ochota należy stosować jednolity
system sygnowania materiałów informacyjnych. Logotyp w takiej sytuacji zawsze
występuje w lewym górnym bądź dolnym rogu. Jego wielkość zależy od wielkości
szablonu. Minimalna wielkość logotypu to 1/6 szablonu, a maksymalna wielkość
to 1/3 szablonu.
Istnieje możliwość umieszczenia pełnych danych adresowych lub tylko pełnej nazwy
SZPZLO Warszawa-Ochota po prawej stronie logotypu w trzech dopuszczalnych
czcionkach: Times New Roman, Garamond bądź Humnst777CnEU. Tekst nie może
wychodzić poza wielkość logotypu, może być wypośrodkowany lub wyrównany
do lewej strony. Kolor liter nie może być inny niż C100 M100 Y0 K0.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
22 822 32 21-25 www.szpzlo-chota.pl
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Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Uwaga! Przy projektowaniu należy pamiętać, że każde użycie
logotypu SZPZLO Warszawa-Ochota wymaga akceptacji
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota lub jego Zastępców.

księga wizualizacji - SZYLDY I TABLICE
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Podziękowania
Zaleca się biały półmatowy papier w formacie A4 o gramaturze 160 - 200g.
Wielkość czcionki zawartości tekstowej należy dopasować do ilości zawartości tekstu.
Konieczne jest zachowanie hierarchii prezentowanej treści.

Podziękowanie
dla Pani

Anny Kowalskiej
za wszystkie dni, które przeżyliśmy
w ciągu ?? lat wspólnej pracy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za uśmiech, i dobre rady...
W ciągu tych wszystkich lat była Pani
dla nas najlepszym przyjacielem,
na którym zawsze można polegać,
który zawsze służy pomocą i wsparciem.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować,
składając najlepsze życzenia na dalsze lata.
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Dyrekcja oraz pracownicy
SZPZLO Warszawa - Ochota

księga wizualizacji - PODZIĘKOWANIA
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Oznakowanie gabinetów i pomieszczeń
W celu skutecznej informacji dla pacjenta w SZPZLO Warszawa-Ochota
należy stosować jednolity wzór oznaczenia gabinetów i pomieszczeń
w formacie A5.
Logotyp w takiej sytuacji zawsze występuje w lewym górnym rogu.
Istnieje możliwość umieszczenia pełnych nazw gabinetów i pomieszczeń
po prawej stronie logotypu w czcionce: Times New Roman.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx
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POMIESZCZENIE SOCJALNE

księga wizualizacji - OZNAKOWANIE GABINETÓW
I POMIESZCZEŃ
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