Księga Znaku

PRS S.A.
Logo i system jego ekspozycji budują jednolitą tożsamość marki, zarówno
wewnątrz rozbudowanej struktury organizacyjnej, jak i w odbiorze
zewnętrznym. System Identyfikacji Wizualnej standaryzuje zasady użycia logo w
komunikacji marketingowej, co pozwala na budowanie silnego wizerunku marki.
Podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej jest Księga Znaku.
Przedstawione zasady użycia znaku uwzględniają zróżnicowane potrzeby
komunikacji wizualnej na rynku ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
Fundamentem i kluczowym filarem działalności PRS jest zapewnianie wysokich
standardów bezpieczeństwa, poprzez kształtowanie aktywności w czterech
głównych obszarach: nadzorach okrętowych i przemysłowych, certyfikacji
i weryfikacji na zgodność z wymaganiami UE i standardami ISO oraz działalności
rozwojowej i naukowo-badawczej. Logo, jego forma i wygląd odzwierciedlają
ukierunkowanie instytucji, i wszystkich pracowników, na spełnianie tych
wymagań w spójności z kultywowaniem długoletniej tradycji.

Przedstawienie znaku

Logotyp składa się z owalnej tarczy wypełnionej elementami
obrazowymi oraz typografią. W dolnej części owalu usytuowane
są rok założenia i akronim nazwy, które nawiązują do unikalnego
charakteru i wartości historycznych instytucji. Sposób
umiejscowienia i ułożenia akronimu oraz roku założenia,
stanowią fasadę fontanny, którą zwieńcza stylizowana sylwetka
Neptuna, wzorowanego na historycznej fontannie, znajdującej
się w Gdańsku - wiąże się to z rozwagą, mądrością i stabilnością
współpracy z PRS S.A.
Trójząb trzymany w ręku Neptuna pobudza fale sprawnego
funkcjonowania i systematycznego udoskonalenia usług firmy
w każdym sektorze gospodarki, rozwoju działalności na rynki
międzynarodowe oraz symbolizuje świadomość zmieniającego
się otoczenia, w którym funkcjonuje. Uwidocznione spokojne
morze i fale, z których wyłania się Neptun to esencja wpływu
PRS S.A. na harmonię i bezpieczeństwo na wodach i lądzie.
Symbolika barwy logo nawiązuje do kolorystyki związanej
z naturą, wodą i niebem, skupiającymi całość środowiska
naturalnego.

Dopuszczalne konfiguracje znaku

Wersja negatywowa

Wersja podstawowa

Logo w wersji podstawowej
przeznaczone jest do komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej. Umieszcza
się je na materiałach firmowych
oraz marketingowych.
Dopuszczalne jest stosowanie logotypu
w wersji negatywowej na tle
granatowym - wykorzystanym
w podstawowej wersji znaku.

Wersja achromatyczna

Wersja achromatyczna negatywowa

Logo w wersji achromatycznej stosuje
się w razie niemożności użycia wersji
podstawowej, głównie z powodu
ograniczeń technologicznych (technika
tłoczenia, frezowania, grawerowania).

Konstrukcja znaku

Konstrukcja logo określa zależności pomiędzy
poszczególnymi składowymi logotypu.
Logo bezwzględnie należy powiększać
proporcjonalnie.
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Nie dopuszcza się zmiany proporcji lub położenia
elementów składowych logo względem siebie.
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Pole ochronne znaku

Pole ochronne logotypu to minimalny, nienaruszalny
obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może się
pojawić żadna obca forma, zarówno graficzna,
jak i tekstowa.
Zadaniem pola ochronnego jest zabezpieczenie
znaku przed ingerencją innych obiektów graficznych
i zapewnienie odpowiedniej jego czytelności.
Wielkość pola ochronnego logotypu wyznaczona
jest przez wysokość litery „S” w aktualnie
wykorzystywanej proporcji.

moduł konstrukcyjny

Kolorystyka podstawowa i uzupełniająca

Kolorystyka podstawowa

Logo podstawowe występuje w kolorze
granatowym o określonych wartościach.
W zależności od metody technologicznej należy
zastosować odpowiednią paletę barw.

CMYK: 100/80/10/35
RGB: 35/58/108
Pantone: 294-C

Kolorystyka uzupełniająca

CMYK: 100/80/10/0
RGB: 29/71/151
Kolory uzupełniające stosuje się na materiałach
reklamowych oraz na stronie internetowej.

CMYK: 90/70/5/5
RGB: 54/84/158

W przypadku zastosowania kolorów
uzupełniających jako tła stosuje się zawsze logotyp

CMYK: 100/80/5/20
RGB: 24/59/135

Znak wodny

Znak wodny

Znak wodny ma zastosowanie wyłącznie na
ściśle białym podłożu o wartości
CMYK: 0/0/0/0 lub RGB: 0/0/0.
W przypadku fotografii, na których ma zostać
naniesiony logotyp nie stosuje się znaku
wodnego.
Nie należy stosować znaku wodnego jako tło
logotypu o pełnym nasyceniu.

Przezroczystość: 80%

Kolorystyka Pionów

Pion Okrętowy
CMYK: 70/0/0/0
RGB: 0/88/137
Kolorystyka poszczególnych Pionów jest
przeznaczona głównie do komunikacji
marketingowej oraz wykorzystania w materiałach
firmowych - w celu rozróżnienia obszarów
działalności.

Pion Nadzorów Przemysłowych
CMYK: 0/100/100/0
RGB: 221/42/27

Wybrana kolorystyka podkreśla unikalny charakter
poszczególnych obszarów działalności i ich
dynamiczny rozwój.

Pion Certyfikacji
CMYK: 0/58/100/0
RGB: 242/130/1

Zabrania się stosowania logotypu w kolorach
poszczególnych Pionów.

Pion Naukowo-Badawczy
CMYK: 100/0/100/20
RGB: 0/145/72

Typografia

PRS

W logo Polskiego Rejestru Statków stosuje się krój
Albertus Nova w odmianie Regular. Wybrany font
podkreśla tradycyjny charakter oraz unikalność PRS.

Albertus Nova
(Regular)
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Skalowanie i minimalny rozmiar

Skalowanie odbywa się poprzez
proporcjonalne powiększenie lub zmniejszenie
całego znaku wraz z typografią. W celu
zapewnienia optymalnej czytelności znaku
jego minimalna wysokość wynosi 15 mm.
15 mm

W przypadku graweru na niewielkich
elementach dopuszcza się zmniejszenie
logotypu do wysokości 7 mm.

7 mm

Znak na tłach jednolitych

Logo w podstawowej wersji należy umieszczać
na tle białym lub szarym o maksymalnej wartości
nasycenia 30%.

Dopuszcza się również stosowanie logo w kontrze
na tle granatowym - wykorzystanym
w podstawowej wersji znaku, a także na tle
czarnym oraz szarym o minimalnej wartości
nasycenia 50%.

Znak na tłach niejednolitych

Dopuszcza się stosowanie znaku na tłach
niejednolitych i zdjęciach, tylko w przypadku,
gdy barwa oraz nasycenie zdjęcia lub tła
nie koliduje z kolorystyką znaku i nie powoduje
utraty czytelności oraz ekspozycji logo.
W przypadku tła lub zdjęć ciemnych należy
zastosować logo w wersji negatywowej. Regułą
nadrzędną jest jednak zachowanie czytelności
znaku.
Logotyp należy zawsze umieszczać w prawym
górnym rogu zdjęcia, w odpowiedniej proporcji
oraz z zachowaniem pola ochronnego znaku.

Niedopuszczalne modyfikacje
TE

KS

Zmiany typograﬁi w logo znaku.

Zmiana kolorystyki logotypu.

Zmiany wielkości bez zachowania
proporcji znaku.

Zmiany wielkości poszczególnych
elementów znaku.

T
Element graficzny lub typograficzny
umieszczony zbyt blisko znaku - bez
zachowania pola ochronnego.

Używanie znaku nie dbając o jego
najwyższą jakość.

Umieszczenie logotypu na tle o zbyt
zbliżonych kolorach.

Stosowanie znaku poniżej
dopuszczalnej wielkości minimalnej.

Projekt i opracowanie graficzne

