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1.01

PODSTAWOWA  
WERSJA ZNAKU

Podstawowa wersja znaku została 

zaprojektowana w układzie horyzontalnym. 

Składa się ze znaku / oraz typografii.

W podstawowej wersji logotyp może 

występować na tle w kolorze białym 

lub czarnym.

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  P ods t awow a we r sja  znak u       
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1.02

WERSJA ZNAKU W CZERNI. 
POZYTYW I NEGATYW 

Wersję monochromatyczną można używać  

w sytuacji, gdy druki przygotowane są 

w kolorystyce czarno-białej lub w przestrzeni 

kolorystycznej PANTONE z uwzględnieniem 

koloru czarnego. 

Znak w skali szarości występuje na białym lub 

czarnym tle wraz z symbolem slash o nasyceniu  

równym K: 30

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  We r sja  znak u  w czer ni .  P oz yt yw i  ne g at yw      
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1.03

SYGNET 

W sytuacjach, gdy użycie wersji podstawowej znaku jest 

utrudnione lub osłabia jego czytelność, należy stosować 

sam sygnet. Jest to możliwe w uzasadnionych przypad-

kach, kiedy obszar ekspozycyjny znaku jest mniejszy od 

zdefiniowanej minimalnej wielkości logotypu.

Nachylenie linii w sygnecie znaku wynosi 70°.

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  Sygne t

70°
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1.04 

POLE OCHRONNE 

Pole ochronne stanowi minimalną wartość, 

o jaką logotyp powinien być odsunięty od innych 

elementów graficznych, by nic nie zakłócało 

jego czytelności.

Umieszczanie logotypów w ustalonej 

minimalnej odległosći ma na celu podtrzymanie 

autonomicznej funkcji, jaką pełni logotyp 

w identyfikacji wizualnej. 

Pole ochronne logotypu cshark wyznacza 

wysokość znak slash / z logotypu.

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  P ole  oc hr onne       
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1.05

KONSTRUKCJA ZNAKU 

Znak składa się z sygnetu oraz typografii 

ułożonych względem siebie w orientacji 

poziomej.

Symbol / z logotypu nachylony jest pod kątem 

70°, natomiast jego szerokość jest równa 

szerokości belki pionowej litery h.

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  K ons t r u kc ja  znak u        

70°

x x
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1.06

TYPOGRAFIA 

Typografia w znaku została zaprojektowana  

na podstawie kroju Commuter Sans, 

stworzonego przez Ryoichi Tsunekawę 

w 2017 roku. Krój ten może być stosowany 

w nagłówkach materiałów graficznych marki.

Krojem pisma dla systemu graficznego firmy 

cshark – druków akcydensowych, oznakowań 

i reklamy jest rodzina fontu URW DIN 

zaprojektowana przez Volkera Schnebela 

w 2016 roku.

COMMUTERS 
SANS
 
BOLD 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo 

bero consequae volupta voluptatur autetur?

SEMI BOLD 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo bero 

consequae volupta voluptatur autetur?

REGULAR 

iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo bero 

consequae volupta voluptatur autetur?

LIGHT 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo bero 

consequae volupta voluptatur autetur?

URW DIN
 

BOLD 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut 

venis molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es 

moloratio. Ne modis et es quo bero consequae volupta 

voluptatur autetur?

DEMI 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut 

venis molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es 

moloratio. Ne modis et es quo bero consequae volupta 

voluptatur autetur?

REGULAR 

iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut venis 

molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es molora-

tio. Ne modis et es quo bero consequae volupta voluptatur 

autetur?

LIGHT 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut venis 

molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es moloratio. 

Ne modis et es quo bero consequae volupta voluptatur 

autetur?

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  Typogr af ia       
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1.07

KOLORY PODSTAWOWE
I KOLOR DODATKOWY 

W podstawowej wersji, znak występuje

w przestrzeni barwnej RGB, przeznaczonej

do wyświetlania w formie cyfrowej.

W przypadku druku offsetowego, zaleca się

druk logotypu określonymi kolorami Pantone.

Kolory logotypu posiadają także swój

odpowiednik w trybie kolorów CMYK.

Kolorem podłoża podstawowej wersji znaku

jest kolor biały. Zamiennie, logotyp może

występować na apli w kolorze czarnym

określonym w logotypie.

W tworzeniu materiałów graficznych marki, 

można także posługiwać się przeźroczystościami 

ustalonych powyżej kolorów firmowych.

CM YK: 36/0/24/0
RGB:  169/237/215
PANTONE:  331
HE X:  #A9EDD7

CM YK: 0/11/11/0
RGB:  255/236/227
PANTONE:  162 
HE X:  #FFECE3

CM YK:  0/0/0/98
RGB:  36/36/34
PANTONE:  Black 6
HE X:  #242422

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  K olor y         
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1.08 

MINIMALNY 
ROZMIAR ZNAKU 

Optymalna minimalna szerokość podstawowej 

wersji logotypu cshark przeznaczonego do 

druku offsetowego i cyfrowego wynosi 15 mm, 

do sitodruku 20 mm, natomiast do wyświetlania 

w formie cyfrowej — 60 px.

Znak o szerokości niższej niż przedstawione 

może być nieczytelny w zależności od techniki 

druku lub prezentacji. Logotyp należy skalować 

proporcjonalnie.

Druk offsetowy i cyfrowy: 
min. szerokość: 15 mm

Sitodruk:
min. szerokość: 20 mm

Ekran: 
min. 60 px

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  Minimalny r ozmiar  znak u 
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1.09

PRAWIDŁOWE UŻYCIE 
ZNAKU 

Znak w wersji podstawowej występuje na białym 

tle lub tle w kolorze czarnym. 

Dopuszcza się użycie znaku w czerni i bieli na 

aplach w kolorach innych niż opisane w księdze, 

pamiętając jednak o zachowaniu odpowiedniego 

kontrastu między elementami.

Na aplach których nasycenie nie przekracza 

50% stosuje się logotyp w wersji monochroma-

tycznej ciemnej, natomiast dla teł ciemniejszych 

– powyżej 50% nasycenia, logotyp występuje 

w bieli. 

W przypadku umieszczania znaku na aktywnym 

graficznie tle należy stosować go wraz z polem 

ochronnym.

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  P r aw idłowe  u życie  znak u      
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1.10

NIEDOZWOLONE
MODYFIKACJE ZNAKU 

Zabrania się zmian koloru logotypu  

oraz koloru tła.

Niedozowolone są wszelkie zmiany proporcji 

sygnetu w stosunku do typografii znaku.

Znak musi być skalowany proporcjonalnie.

Należy bezwzględnie pamiętać o stosowaniu 

kontrastowego tła dla logotypu.

Niedozwolone jest umieszczanie znaku na  

aktywnym graficznie tle bez pola ochronnego.

CSHARK /  Księ g a Z nak u  /  Nie dozwolone  mod yf ik ac je  znak u      
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2.01

PODSTAWOWA  
WERSJA ZNAKU

Podstawowa wersja znaku została 

zaprojektowana w układzie horyzontalnym. 

Składa się ze znaku / oraz typografii.

W podstawowej wersji logotyp może 

występować na tle w kolorze białym 

lub czarnym.
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2.02

TYPOGRAFIA 

Typografia w znaku została zaprojektowana  

na podstawie kroju Commuter Sans, 

stworzonego przez Ryoichi Tsunekawę 

w 2017 roku. Krój ten może być stosowany 

w nagłówkach materiałów graficznych marki.

Krojem pisma dla systemu graficznego firmy 

cshark – druków akcydensowych, oznakowań 

i reklamy jest rodzina fontu URW DIN 

zaprojektowana przez Volkera Schnebela 

w 2016 roku.

COMMUTERS 
SANS
 
BOLD 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo 

bero consequae volupta voluptatur autetur?

SEMI BOLD 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo bero 

consequae volupta voluptatur autetur?

REGULAR 

iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo bero 

consequae volupta voluptatur autetur?

LIGHT 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos 

aut venis molorpor aut litiisi con nis debite et 

deniment es moloratio. Ne modis et es quo bero 

consequae volupta voluptatur autetur?

URW DIN
 

BOLD 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut 

venis molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es 

moloratio. Ne modis et es quo bero consequae volupta 

voluptatur autetur?

DEMI 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut 

venis molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es 

moloratio. Ne modis et es quo bero consequae volupta 

voluptatur autetur?

REGULAR 

iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut venis 

molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es molora-

tio. Ne modis et es quo bero consequae volupta voluptatur 

autetur?

LIGHT 

Iorepudam ea in pa sape voluptatatia sequos aut venis 

molorpor aut litiisi con nis debite et deniment es moloratio. 

Ne modis et es quo bero consequae volupta voluptatur 

autetur?
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2.03

KOLORY PODSTAWOWE
I KOLOR DODATKOWY 

W podstawowej wersji, znak występuje

w przestrzeni barwnej RGB, przeznaczonej

do wyświetlania w formie cyfrowej.

W przypadku druku offsetowego, zaleca się

druk logotypu określonymi kolorami Pantone.

Kolory logotypu posiadają także swój

odpowiednik w trybie kolorów CMYK.

Kolorem podłoża podstawowej wersji znaku

jest kolor biały. Zamiennie, logotyp może

występować na apli w kolorze czarnym

określonym w logotypie.

W tworzeniu materiałów graficznych marki, 

można także posługiwać się przeźroczystościami 

ustalonych powyżej kolorów firmowych.

CM YK: 36/0/24/0
RGB:  169/237/215
PANTONE:  331
HE X:  #A9EDD7

CM YK: 0/11/11/0
RGB:  255/236/227
PANTONE:  162 
HE X:  #FFECE3

CM YK:  0/0/0/98
RGB:  36/36/34
PANTONE:  Black 6
HE X:  #242422



/18

2.04

SYGNET 

W sytuacjach, gdy użycie wersji podstawowej 

znaku jest utrudnione lub osłabia jego 

czytelność, należy stosować sam sygnet. Jest to 

możliwe w uzasadnionych przypadkach, kiedy 

obszar ekspozycyjny znaku jest mniejszy od 

zdefiniowanej minimalnej wielkości logotypu.

Nachylenie linii w sygnecie znaku wynosi 70°.

Sygnet stanowi integralny motyw graficzny 

identyfikacji marki. Może być dowolnie 

skalowany i kadrowany, zachowując jednak kąt 

nachylenia oraz kolorystykę.

70°

CSHARK /  Sy s te m ide nt yf ik ac j i  w i zu alnej  /  Sygnet     
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2.05

MOTYW GRAFICZNY 

Obok logotypu Cshark oraz sygnetu, identyfika-

cję marki tworzy element graficzny, zbudowany 

z poziomych linii, nawiązujący swoją strukturą 

i rytmem do linijek kodu.

Może występować w kolorach ujętych w księdze 

oraz przy pomocy uszlachetnień w druku (folia, 

lakier, hot stamping, etc.)

Motyw graficzny został zbudowany na siatce 

modułowej.
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2.06

HASŁO "EXPECT MORE" 

Hasło EXPECT MORE stanowi claim reklamowy 

firmy Cshark. Powstał w oparciu o firmowy krój 

Commuters Sans. Wyróżnik hasła stanowi kon-

trastująca do typografii kropka.

W wersji w kolorze kropka z hasła zawsze ma 

kolor miętowy, określony w księdze. W przypadku 

druku w jednym kolorze hasło może występować 

w całości w czerni/zieleni na białym/szarym tle  

(<50% nasycenia) lub w bieli/zieleni na tle 

czarnym.

wersja achromatycznawersja monochromatyczna w kolorze

wersja w czerniwersja w kolorze

kolory hasła

CM YK: 36/0/24/0
RGB:  169/237/215
PANTONE:  331
HE X:  #A9EDD7

CM YK:  0/0/0/98
RGB:  36/36/34
PANTONE:  Black 6
HE X:  #242422
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2.07

Wizytówki imienne

Podstawowy wzór wizytówki ma wspólny 

rewers zbudowany na podstawie systemu 

graficznego.

Wizytówki występują w dwóch kolorach  

– czarnym i białym.

Projekt czarnych wizytówek występuje w 

przypadku druku premium – czarny karton, 

hotstamping czarną/matową folią + sitodruk.

Wizytówki białe dostępne są w druku cyfowym 

oraz druku offsetowym.
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2.07

Wizytówki imienne

IMIĘ NAZWISKO
Commuters Sans bold 9 pt

IMIĘ NAZWISKO
Commuters Sans bold 9 pt

STANOWISKO
URW DIN medium 6 pt

STANOWISKO
URW DIN medium 6 pt

DANE KONTAKTOWE
URW DIN medium 7 pt

DANE KONTAKTOWE
URW DIN medium 7 pt

CSHARK /  Sy s te m ide nt yf ik ac j i  w i zu alnej  /  W i z ytówk i  imienne        
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2.08

Wizytówki firmowe

Podstawowy wzór wizytówki ma wspólny 

rewers zbudowanyna podstawie systemu 

graficznego.

Wizytówki występują w dwóch kolorach  

– czarnym i białym.

Projekt czarnych wizytówek występuje 

w przypadku druku premium – czarny karton, 

hotstamping czarną/matową folią + sitodruk.

Wizytówki białe dostępne są w druku cyfowym 

oraz druku offsetowym.

CSHARK /  Sy s te m ide nt yf ik ac j i  w i zu alnej  /  W i z ytówk i  f i r mowe        
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2.08

Wizytówki firmowe
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DANE KONTAKTOWE
URW DIN Medium 7 pt
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URW DIN Medium 7 pt
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IMIĘ NAZWISKO

Commuters Sans bold 9 pt

IMIĘ NAZWISKO

Commuters Sans bold 9 pt

DANE KONTAKTOWE

URW DIN medium 7 pt

DANE KONTAKTOWE

URW DIN medium 7 pt

CSHARK /  Sy s te m ide nt yf ik ac j i  w i zu alnej  /  W i z ytówk i  f i r mowe        
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2.09

Papier firmowy

Jeżeli z przyczyn technicznych użycie typografii 

systemowej nie jest możliwe (krój pisma nie jest 

zakupiony na wszystkie stanowiska administra-

cyjne, które go potrzebują) można stosować

zamiennie krój Calibri, dostępny powszechnie 

w systemach operacyjnych Windows.

Jan Kowalski

Nazwa Firmy

ul. Pr owa 1

51-141 Wr aw

Opta volessim alis moluptur si ommos vollessedi odis asintin tiatat porehent erum velit hari tem ent 

aspicius.nSam iunt enisci berit, ommolupta dolorera nes nisquaepel eosae plaut rae. Itatquibus qui 

as nam ariore dolorro eruntia volendam sum esecten ihilit et dolor rehenis aut quaecto taerspis estes 

eaquos incte quam, qui bea nusdae excest ea nullab idiassi tasperferit rehenihit ex ea si dendus rem 

aut mosse nest, sitatiat rerovit magnis suntio ilitas dolorro dolor maiorecero que nem quam, et minis 

pore pliquod minullut ipsam is dis rectem aliquis enimodiciis magniendebit que latem quibus earibus 

eum comnit, nia conecerovid ut accus, commos natur, a quasi nobisqu ibuscidebita nim volori de vent 

eles eaquos re consequi untio ipiscipis aliberit, quam dolut ex erestrum quiam il maiost, cor ad quia-

ecae quodit ommolo ma commodit odipiet que idi dolupti antistiore parum, sit ut ommo odit odi conet 

ut debissum volupti atatum aut reperchic tem ex est, coria dendis ex et quunt.

Mi, sinciendis mos aut ut inis sanis doluptassit evendit atestrum quati ute ipsapellat hilit dem eum 

nectis audi aspiciatur ratquas volo molupta epraest voleceatio vel invenim invelig eniendae et ea que 

cum et vero quae inctoreicat veliqui dolupist, que occab il eliquas reius peles et volorum, sit fugitia con 

pre dolo beriorrum qui to dolorestio voluptat facerumqui od que nonsequatus que verem quo estibea 

verspid ellabor aspelig enihiliquo veles isquiat as rem. Nam, inulluptas esteseruntur abo. Itaquis do-

luptaquam dipsandaero quiam rem sequiate ped eaquunt andi que verum faceperum deraest placcul 

loreicia aute parunt maionse quatur?

Nazwisko

P R Z E Z E S

CSHARK sp. z o.o. 
 
 Rynek 36/37 
 50-102 Wr aw
 NIP 897-180-16-98

www.cshark.com

NIP 897-180-16-98
KRS: 0000524245 
Regon: 022496426

Kapit z owy: 
100 000 PLN

CSHARK /  Sy s te m ide nt yf ik ac j i  w i zu alnej  /  P apier  f i r mow y        
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Jan Kowalski

Nazwa Firmy

ul. Pr owa 1

51-141 Wr aw

Opta volessim alis moluptur si ommos vollessedi odis asintin tiatat porehent erum velit hari tem ent 

aspicius.nSam iunt enisci berit, ommolupta dolorera nes nisquaepel eosae plaut rae. Itatquibus qui 

as nam ariore dolorro eruntia volendam sum esecten ihilit et dolor rehenis aut quaecto taerspis estes 

eaquos incte quam, qui bea nusdae excest ea nullab idiassi tasperferit rehenihit ex ea si dendus rem 
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Papier firmowy
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2.10

Koperta DL

Projekt koperty z nadrukiem dwustronnym. 
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2.10

Koperta DL
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2.11

Teczka A4 czarna

Projekt czarnej teczki występuje w przypadku 

druku premium – czarny karton, hotstamping 

czarną/matową folią + sitodruk.
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2.11

Teczka A4 biała

.
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2.12

Stopka mailowa

.
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2.13

Ikony

Uzupełnienie projektu identyfikacji firmy Cshark 

stanowi zestaw ikonografii. Ikony występują 

w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym 

i miętowym. Pierwszy zestaw stanowią ikony 

uproszczone, o jednej grubości linii, wykorzysty-

wane m. in. na stronie internetowej, natomiast 

dla pojęć bardziej obszernych powstały rozbu-

dowane ilustracje, których częścią integralną 

jest szara apla oraz akcent w kolorze miętowym 

określonym w księdze.
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jednakowy
obrys linii

kwadratowe
zakończenia
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jednakowy 
obrys linii

#values

#the way we work 
make us different

#straightforward 
delivery models

#how we deliver 
solution&knowledge

#cshark 
development

#mission&vision

#some KPI's

#about cshark

kwadratowe
szara apla

kwadratowe
zakończeńczenia

miętowy 
akcent
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2.14

Szablony FB. 
Zdjęcia w tle
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2.14

Szablony FB. 
Posty kwadrat
– przykładowe
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#nowy post na blogu! Hasło
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2.15

Szablony Twitter. 
Zdjęcia w tle
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2.16

Szablony Linkedin. 
Zdjęcia w tle
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