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1. Cel i podstawowe założenia 
 Po pierwsze, celem pracy jest stworzenie logotypu wraz z księgą znaku dla własnej 
marki odzieżowej UNLEASHED w oparciu o bieżące trendy i charakter marki.  Po drugie, 
stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej, w tym przygotowanie firmowych materiałów 
biurowych. Po trzecie, otwarcie sklepu internetowego opartego na systemie zarządzania 
treścią WordPress z wykorzystaniem wtyczki WooCommerce, umożliwiającej sprzedaż 
towarów online. 
 
2. Realizacja projektu 

Tworząc markę odzieżową, oprócz projektowania sprzedawanych produktów, 
niezbędne było przygotowanie identyfikacji wizualnej i strony internetowej. Ze względu na 
klasyczny charakter marki oraz wachlarz oferowanych produktów, głównymi założeniami 
podczas tworzenia logotypu były: uniwersalność, prostota, czytelność oraz łatwość w 
aplikacji różnymi technikami na różnych materiałach i powierzchniach. 

 Realizacja projektu odbywała się w następujących podstawowych etapach: 
• przeprowadzenie analizy marki, 
• analiza konkurencji, 
• stworzenie logo, 
• przygotowanie księgi znaku, 
• stworzenie sklepu internetowego, 
• zaprojektowanie materiałów firmowych. 

 



3. Produkt końcowy 
Księga znaku została przygotowana w wersji do druku oraz w wersji cyfrowej, która 

zostanie udostępniona do pobrania ze strony internetowej marki. Oprócz podstawowych 
materiałów takich jak wizytówka, koperta czy papier firmowy, zostały przygotowane gadżety 
w formie przypinek, tapet na urządzenia mobilne, notatników i ołówków, które poza funkcją 
użytkową pełnią funkcję promocyjną – będą rozdawane lub dodawane klientom do zakupów.  

Część materiałów promocyjnych zawiera elementy projektów wykorzystanych 
również bezpośrednio na produktach marki. Na przykład, tapeta na telefon to wzór 
wykorzystany na kurtce, jednak na urzędzenia mobilne przygotowana jest w barwach 
firmowych, a w przypadku kurtki nadruk jest czarny na czarnym materiale. W ten sposób 
materiały promocyjne korespondują bezpośrednio ze sprzedawanymi produktami, z którymi 
identyfikują się klienci noszący dane ubrania. 

 

 
 

Dodatkowo, przygotowane zostały teczki, płyty CD wraz z kopertowymi okładkami, 
gumki do mazania, spinacze oraz metki z rozmiarówką i linkami do stron marki na portalach 
społecznościowych przywieszane do odzieży. 
 
4. Informacja o możliwości wykorzystania pracy 
 Wszystkie zaprojektowane elementy pracy zostały przygotowane na potrzeby marki 
odzieżowej UNLEASHED.  



 

 

 


