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1. Cel i podstawowe założenia

 Celem pracy jest stworzenie identyfikacji wizualnej serwisu internetowego „Night Biking”. 
Skierowanego do wszystkich amatorów, preferujących grupową, nocną jazdę na rowerze dzielnicami 
polskich miast. Zdefiniowane założenia projektowe, uwzględniają próbę opracowania sygnetu wraz  
z logotypem, wzbogaconym o autorską typografię. Całość ma zostać uzupełniona księgą znaku, 
warunkującą sposób eksploatacji logo na różnych nośnikach. Jednym z kluczowych elementów 
tworzonej identyfikacji będzie także responsywna strona internetowa, oferująca możliwość 
pozyskania istotnych informacji, dotyczących zaplanowanych tras rowerowych w pobliżu miejsca 
zamieszkania internauty. Witryna, pozwalająca na dynamiczne wyświetlanie i dopasowywanie swojej 
zawartości na ekranach urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych. Uzupełnieniem 
całości będą materiały reklamowe, promujące nocną jazdę na rowerze.

2. Realizacja projektu

 Internauci otrzymają możliwość pozyskania istotnych informacji, dotyczących 
zaplanowanych w pobliżu miejsca ich zamieszkania tras rowerowych. Informacje dotyczyć będą 
terminu organizowanego wydarzenia, lokalizacji startu oraz mety, a także dystansu trasy. Ponadto, 
otrzymamy możliwość podglądu jej przebiegu na mapie, korzystając ze zintegrowanych z serwisem 
map Google. Zamierzeniem projektu jest dotarcie do odbiorców o szerokim przedziale wiekowym. 
Celem pozyskania regularnej grupy czytelników serwisu „Night Biking”, witryna internetowa zostanie 
wzbogacona o sekcję czytelniczą – blog. Obejmować będzie tematykę, odnoszącą się do porad 
rowerowych, recenzji sprzętu oraz relacji z przejechanych tras. Z uwagi na nieprzerwanie rosnącą 
na rynku liczbę urządzeń mobilnych, układ strony zostanie zoptymalizowany do prawidłowego 
wyświetlania na urządzeniach przenośnych oraz komputerach stacjonarnych. Nieodłączną 
częścią kreowanej przeze mnie identyfikacji jest logo, stanowiące jeden z kluczowych elementów, 
wpływających na rozpoznawalność marki. Narzucone przeze mnie cele projektowe uwzględniają 
chęć przedstawienia unikalnej i niekonwencjonalnej formy jadącego na rowerze rowerzysty, 
ukazanego od strony frontalnej. Stworzony sygnet zostanie wzbogacony o autorską typografię oraz 
księgę znaku, definiującą sposób wykorzystania i funkcjonowania logo na wybranych nośnikach. 
Uzupełnienie całości stanowić będą materiały reklamowe, promujące nocną jazdę na rowerze. 



Cykliści otrzymają szansę na zdobycie nagród, biorąc udział w czynnie organizowanych konkursach.  
Z uwagi na chęć zaspokojenia oczekiwań wszystkich konsumentów, integralną część serwisu „Night 
Biking” stanowić będzie sklep internetowy, oferujący szeroki wachlarz produktów.

3. Produkt końcowy

3.1. Logo

 Moje zamierzenia uwzględniały chęć przedstawienia bliżej nieokreślonej postaci jadącego 
na rowerze cyklisty, ukazanego od strony frontowej. Z uwagi na popularność logo z rowerzystą 
zaprezentowanym od strony bocznej, starałem się zaburzyć dotychczasową tendencję. 

 Postanowiłem,  że konstrukcja sygnetu „Night Biking” zostanie  oparta na 2 przecinających 
się wzajemnie półksiężycach. Księżyc stanowi bowiem nieodłączny, charakterystyczny element nocy. 
Logo jest zbudowane z dwóch integralnych części: sygnetu oraz logotypu, będącego jego uzupełnie-
niem. Moim nastawieniem było stworzenie autorskiej typografii nazwy „Night Biking” opartej na pla-
nie koła, stanowiącej logotyp projektu. Odpowiedni dobór kroju pisma wpływa na całość kompozycji 
oraz zachowanie czytelności – szczególnie w przypadku pomniejszonego rozmiaru logo. Definiując 
kolorystykę elementów logo, doszedłem do wniosku, że zostanie ona ograniczona do czerni i bieli,  
w zależności od kolorystyki płaszczyzny na której zostanie umieszczony. Założyłem, że projekt 
sygnetu zostanie skonstruowany za pomocą konturu, stanowiącego obrys kształtu, pomijając jego 
wypełnienie. 



3.2. Mobilna wersja strony internetowej

 Responsive Web Design jest odpowiedzialny za identyfikowanie wielkości ekranu urządze-
nia i dynamiczne dostosowywanie układu i wyglądu poszczególnych elementów strony. Wpływa 
na innowacyjność, wygodę użytkownika oraz niższy współczynnik odrzuceń witryny internetowej. 
Oddziałuje także na liczbę odwiedzin serwisu z poziomu urządzeń mobilnych. Z uwagi na koniecz-
ność właściwego wyświetlania stron na urządzeniach przenośnych, tworzenie witryny internetowej 
rozpoczynamy zawsze od zaprojektowania wersji mobilnej (tzw. mobile first), a następnie wersji 
komputerowej.

 Podczas pierwszych odwiedzin (określanych na podstawie plików podręcznych przeglądar-
ki) mobilnej wersji strony „Night Biking”, możemy dostrzec czarną kolorystykę logo, umieszczo-
nego na jednolitym, białym tle. Celem możliwości przejścia do głównej części serwisu, koniecznym 
jest przeciągnięcie w górę czarnej strzałki, znajdującej się w dolnej części ekranu. Podczas prze-
ciągania strzałki ku górze, towarzyszyć nam będzie animacja graficzna, ukazująca płynne przejście 
białego koloru tła w czarne. Finalnym rezultatem przeciągnięcia strzałki będzie załadowanie głów-
nej zawartości strony. Czas trwania wymienionych przeze mnie czynności oscyluje w granicach 1–2 
sekund, co nie wpływa na konieczność podjęcia nadmiernego zaangażowania użytkownika. Po 
załadowaniu głównej zawartości strony, możemy zauważyć czarne tło, kontrastujące z białą od-
słoną logo „Night Biking”. W górnym, prawym rogu strony są zlokalizowane piktogramy koszyka 
sklepowego oraz menu strony, występującego pod postacią trzech poziomych kresek, tzw. „ham-
burgera”. Ikona koszyka informuje nas o dodanych do koszyka produktach.. Po kliknięciu w iko-
nę menu, następuje wysunięcie pomarańczowego tła, wyświetlającego główne podstrony serwisu,  
a także możliwość zalogowania się do sklepu (w przypadku nie posiadania loginu oraz hasła – 
utworzenia nowego konta), bądź przejścia do podstrony „Moje konto”, zawierającej główne usta-
wienia konta po zalogowaniu.

 Kluczowym i najważniejszym elementem strony głównej jest wyszukiwarka. Internauta, 
korzystając z rozwijalnej listy, otrzymuje możliwość równoczesnego zdefiniowania trzech parame-
trów wyszukiwanych wydarzeń – miejsca, terminu oraz długości trasy wydarzenia (krótka, średnia 
lub długa). Po ustaleniu wszystkich atrybutów, możemy rozpocząć wyszukiwanie, klikając w przy-
cisk „Szukaj”. Rezultatem będzie wyświetlenie zgodnych ze zdefiniowanymi przez nas parametra-
mi, wyników wyszukiwania. Serwis wykorzystuje możliwość określenia położenia geograficznego 
internauty. Domyślnie wyszukiwanym miastem jest więc lokalizacja użytkownika. Maksymalna licz-
ba wyświetlanych na jednej podstronie wydarzeń wynosi 5. Celem przejścia do pozostałych wyda-
rzeń, otrzymujemy możliwość skorzystania z czytelnej paginacji w postaci numerów podstron, oraz 
przycisków „poprzednia” i „następna”. Dolną część witryny stanowi stopka strony. Składająca się  
z okna subskrypcji, rozwijalnego menu „Obsługa klienta” i „Pomoc” oraz ikon mediów społecz-
nościowych. Z uwagi na priorytet zachowania wygody użytkownika oraz optymalizacji i przejrzy-
stości strony, liczba umieszczonych na niej elementów została ograniczona do minimum. 



 Przejście do szczegółów, dotyczących wskazanego przez nas wydarzenia jest możliwe po-
przez kliknięcie w czarną strzałkę, umieszczoną na wybranym, pomarańczowym wyniku wyszuki-
wania. Informacje podstawowe zostaną rozszerzone o możliwość wyświetlenia przebiegu trasy na 
zintegrowanej mapie Google oraz pozyskania adresu i współrzędnych miejsca startu oraz mety wy-
darzenia. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość udostępnienia wydarzenia i podzielenia się 
nim ze znajomymi na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Google+ oraz Twitter.

 Integralną częścią serwisu internetowego „Night Biking” jest sklep, oferujący 
interesujący wachlarz produktów dla odbiorców o szerokim przedziale wiekowym.  
W skład proponowanych produktów, wchodzą takie elementy, jak np. koszulki, bluzy, kamizelki 
odblaskowe, plecaki, czapki, saszetki na biordro oraz znaczki odblaskowe. Wyszukiwarka 
produktów umożliwia filtrowanie na podstawie kategorii produktu – dla niej (kobiety) lub dla niego 
(mężczyzny). Ponadto, posiadamy możliwość zmiany widoku wyświetlania produktów – w postaci 
listy lub dwóch, sąsiadujacych ze sobą kolumn. Obok nazwy i wartości produktu, umieszczone 
są dwa piktogramy. Ikona koszyka, pozwalająca na dodanie produktu do koszyka oraz strzałka. 
Następstwem kliknięcia czarnej strzałki jest przejście do podstrony z wybranym produktem. 
Podstrona z produktem została wzbogacona o szczegółowy opis, wraz z możliwością wyboru 
rozmiaru, oraz ilości. Dodatkowo, w górnej cześci strony umieszczono przyciski „Poprzedni” 
oraz „Następny”, pozwalające na przeglądanie asortymentu sklepu bez konieczności powrotu do 
głównej podstrony sklepu. 

 Następnym, istotnym elementem serwisu „Night Biking”, wpływającym na moż-
liwość spotęgowania liczby odsłon witryny, dzięki pozyskaniu grupy regularnych czy-
telników, jest blog. Poświęcony tematyce, dotyczącej poradników, recenzji sprzętu oraz 
relacjom z nocnych tras. Po przejściu do wybranego wpisu , możemy dostrzeć głowną zawar-
tość wpisu (w postaci tekstu oraz obrazków), wzbogaconą o możliwość jej udostępnienia  
w mediach społecznościowych, bądź napisania komentarza.

 Podstrony „O projekcie” oraz „Kontakt”, zawierają typowe, niezbędne informacje, pozwa-
lające na zapoznanie się z ideą serwisu lub możliwość skontaktowania z jej twórcą.



Przykładowe podstrony



3.3. Komputerowa wersja strony internetowej

 Fundamentalnym, stałym elementem komputerowej wersji serwisu „Night Biking” 
jest podział na dwa obszary - wąski (lewa część) oraz szeroki (prawa część). Ich zawartość jest 
dopasowywana dynamicznie, w zależności od podstrony, na której znajduje się internauta.  
W przypadku większości podstron, wszystkie elementy dopasowywane są do proporcji ekranu 
urządzenia, eliminując konieczność przewijania strony w górę lub w dół. W przypadku podstron 
z większą iloscią informacji (np. wpisy na blogu), otrzymamy możliwość przewijania zawartości 
prawej części serwisu z równoczesnym zachowaniem statycznej pozycji lewego obszaru strony.

 W przypadku strony głównej serwisu „Night Biking” w lewej części witryny 
została zlokalizowana wyszukiwarka, która oferuje – analogicznie, względem wersji 
mobilnej – możliwość zdefiniowania trzech parametrów wyszukiwanych wydarzeń. 
Miejsca, terminu oraz długości trasy. Dolna część panelu bocznego została zaopatrzona  
w ikony mediów społecznościowych, pozwalających na bezpośrednie przejście do wybranego 
konta „Night Biking”. Prawą część strony głównej wypełnia z kolei ciemne tło w postaci fotografiii, 
na której umieszczone zostało logo serwisu.

 Po ustaleniu znajdujacych się na lewym strony atrybutów, możemy rozpocząć proces 
wyszukiwania, klikając w odpowiadający tej funkcji przycisk „Szukaj”. Rezultatem tych działań 
będzie wyświetlenie wszystkich dostępnych tras,  oznaczonych w postaci punktów na interaktywnej 
mapie Google, umieszczonej w prawej części strony. Warto podkreślić, że internauta otrzyma 
możliwość wyświetlenia zaznaczonej przez siebie trasy w powiększeniu oraz wydrukowania 
bieżącego podglądu mapy, bądź zapisania do pliku na pamięć urządzenia. 

 Zgodnie z zasadami tworzenia responsywnych stron internetowych, większość wprowa-
dzonych przeze mnie zmian i udoskonaleń związana jest bezpośrednio z aspektami wizualnymi. 
Ogólny sposób funkcjonowania jest zgodny z mobilną wersją strony.







3. Produkt końcowy

 Zainteresowanie projektem wśród rowerzystów (szczególnie na portalu społecznościowych 
Facebook) jest zaskakująco duże. Atutem projektu mogłoby okazać się jego praktyczne wdrożenie, 
celem możliwości otrzymania interaktywnego, w pełni funkcjonującego produktu końcowego. 
Stanowi to priorytetowe zamierzenie autora projektu, zaplanowane na drugą połowę bieżącego 
roku. 


