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Druki
firmowe
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7.1

Visual language
guidelines
Poniższy szablon komunikatu prasowego ma charakter poglądowy.
Należy zawsze korzystać z plików dołączonych na Usb stick.

A4

68

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

Komunikat prasowy
(210x297 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Komunikat_prasowy
(formaty DOC)

BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI

7.1

Visual language
guidelines
Poniższy szablon komunikatu prasowego ma charakter poglądowy.
Należy zawsze korzystać z plików dołączonych na Usb stick.

A4

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

Komunikat prasowy
(210x297 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Komunikat_prasowy
(formaty DOC)
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4.1.

Papier firmowy
dla Zarządu / Dyrektorów Banku
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

A4

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

A4
(210x297 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Listownik_zarzad
(formaty DOC)

Nagłówek i stopkę stosujemy
tylko na pierwszej stronie.
Następne strony zawierają
tylko stopkę.
Tekst w kolorze czarnym.
1

Wyrównanie tekstu do lewej,
interlinia 1,2,

Prezes Zarządu
Imię Nazwisko
Znak pisma
Pismo wysyłane drogą elektroniczną.

Warszawa, 25 października 2014 r.

Pan/Pani
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Instytucja/ﬁrma
ul. Xxxxxxxxx 7/4
00-000 Warszawa, skr.poczt.x
Dot.: (stosowane opcjonalnie)

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sem quam, vestibulum vitae
fermentum a, gravida ut augue. Duis eget faucibus sapien. Nam urna justo, pellentesque ut
auctor ut, interdum sed eros. Quisque maximus fermentum eros, vel dictum libero. Pellentesque sit amet convallis augue, eget dictum tortor. Phasellus imperdiet mi sed risus faucibus
scelerisque. Donec eu cursus lorem. Nam egestas lacinia auctor. Mauris vitae lorem eﬃcitur,
imperdiet sem vel, varius turpis. Cras congue mattis nulla. Nam blandit feugiat nisl at porta.
Vivamus tristique mi orci. Phasellus sollicitudin nunc quis mattis scelerisque. Ut a felis placerat, bibendum arcu ac, eleifend nisl.
Sed quis placerat sapien, ut condimentum ligula. Etiam ac libero egestas, sodales diam at,
pellentesque nunc. Duis tempor orci at volutpat pulvinar. Donec fringilla interdum tempus.
Mauris ﬁnibus facilisis tincidunt. Phasellus non erat sem. Donec quis elit ligula. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec euismod lacinia dui, eget viverra elit. Duis
ut sodales magna, gravida viverra tellus.
Zwrot grzecznościowy

JanBankowy
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4.1.1.

Papier firmowy
dla Departamentu
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

A4

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

A4
(210x297 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Listownik_departament
(formaty DOC)

30

20

Nagłówek i stopkę stosujemy
tylko na pierwszej stronie.
Następne strony zawierają
tylko stopkę.

10

Tekst w kolorze czarnym.
Wyrównanie tekstu do lewej,
interlinia 1,2,

1 Departament Komunikacji

Znak pisma
Pismo wysyłane drogą elektroniczną.

Warszawa, 25 października 2014 r.

Pan/Pani
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Instytucja/ﬁrma
ul. Xxxxxxxxx 7/4
00-000 Warszawa, skr.poczt.x
Dot.: (stosowane opcjonalnie)

2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sem quam, vestibulum vitae

fermentum a, gravida ut augue. Duis eget faucibus sapien. Nam urna justo, pellentesque ut
auctor ut, interdum sed eros. Quisque maximus fermentum eros, vel dictum libero. Pellentesque sit amet convallis augue, eget dictum tortor. Phasellus imperdiet mi sed risus faucibus
scelerisque. Donec eu cursus lorem. Nam egestas lacinia auctor. Mauris vitae lorem eﬃcitur,
imperdiet sem vel, varius turpis. Cras congue mattis nulla. Nam blandit feugiat nisl at porta.
Vivamus tristique mi orci. Phasellus sollicitudin nunc quis mattis scelerisque. Ut a felis placerat, bibendum arcu ac, eleifend nisl.
Sed quis placerat sapien, ut condimentum ligula. Etiam ac libero egestas, sodales diam at,
pellentesque nunc. Duis tempor orci at volutpat pulvinar. Donec fringilla interdum tempus.
Mauris ﬁnibus facilisis tincidunt. Phasellus non erat sem. Donec quis elit ligula. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec euismod lacinia dui, eget viverra elit. Duis
ut sodales magna, gravida viverra tellus.
Zwrot grzecznościowy

JanBankowy

10
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4.1.2

Papier firmowy
dla Oddziału
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

A4

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

A4
(210x297 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Listownik_oddzial
(formaty DOC)

Nagłówek i stopkę stosujemy
tylko na pierwszej stronie.
Następne strony zawierają
tylko stopkę.
Tekst w kolorze czarnym.
1

Wyrównanie tekstu do lewej,
interlinia 1,2,

I Oddział w Warszawie
Znak pisma
Pismo wysyłane drogą elektroniczną.

Warszawa, 25 października 2014 r.

Pan/Pani
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Instytucja/ﬁrma
ul. Xxxxxxxxx 7/4
00-000 Warszawa, skr.poczt.x
Dot.: (stosowane opcjonalnie)

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sem quam, vestibulum vitae
fermentum a, gravida ut augue. Duis eget faucibus sapien. Nam urna justo, pellentesque ut
auctor ut, interdum sed eros. Quisque maximus fermentum eros, vel dictum libero. Pellentesque sit amet convallis augue, eget dictum tortor. Phasellus imperdiet mi sed risus faucibus
scelerisque. Donec eu cursus lorem. Nam egestas lacinia auctor. Mauris vitae lorem eﬃcitur,
imperdiet sem vel, varius turpis. Cras congue mattis nulla. Nam blandit feugiat nisl at porta.
Vivamus tristique mi orci. Phasellus sollicitudin nunc quis mattis scelerisque. Ut a felis placerat, bibendum arcu ac, eleifend nisl.
Sed quis placerat sapien, ut condimentum ligula. Etiam ac libero egestas, sodales diam at,
pellentesque nunc. Duis tempor orci at volutpat pulvinar. Donec fringilla interdum tempus.
Mauris ﬁnibus facilisis tincidunt. Phasellus non erat sem. Donec quis elit ligula. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec euismod lacinia dui, eget viverra elit. Duis
ut sodales magna, gravida viverra tellus.
Zwrot grzecznościowy

JanBankowy
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4.2.

Memo
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

A4

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

A4
(210x297 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Memo
(formaty DOC)

Nagłówek i stopkę stosujemy
tylko na pierwszej stronie.
Następne strony zawierają
tylko stopkę.
Tekst w kolorze czarnym.
1

Wyrównanie tekstu do lewej,
interlinia 1,2,

MEMO
OD / FROM:
DO / TO:
DATA / DATE:
TEMAT / SUBJECT:

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sem quam, vestibulum
vitae fermentum a, gravida ut augue. Duis eget faucibus sapien. Nam urna justo, pellentesque ut auctor ut, interdum sed eros. Quisque maximus fermentum eros, vel dictum
libero. Pellentesque sit amet convallis augue, eget dictum tortor. Phasellus imperdiet mi
sed risus faucibus scelerisque. Donec eu cursus lorem. Nam egestas lacinia auctor.
Mauris vitae lorem eﬃcitur, imperdiet sem vel, varius turpis. Cras congue mattis nulla.
Nam blandit feugiat nisl at porta. Vivamus tristique mi orci. Phasellus sollicitudin nunc
quis mattis scelerisque. Ut a felis placerat, bibendum arcu ac, eleifend nisl.
Sed quis placerat sapien, ut condimentum ligula. Etiam ac libero egestas, sodales diam
at, pellentesque nunc. Duis tempor orci at volutpat pulvinar. Donec fringilla interdum
tempus. Mauris ﬁnibus facilisis tincidunt. Phasellus non erat sem. Donec quis elit ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec euismod lacinia dui, eget
viverra elit. Duis ut sodales magna, gravida viverra tellus. Vivamus quis nisi sit amet ex
tempus aliquet ac a magna. Quisque lobortis sapien et volutpat vehicula. Suspendisse et
lorem ac enim lobortis fringilla eu et ligula. Mauris eﬃcitur, erat in varius blandit, urna
justo maximus lectus, vel sollicitudin diam nulla in velit. Donec sed ligula est.
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4.3.

Komunikat prasowy
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

A4

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

A4
(210x297 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Komunikat_prasowy
(formaty DOC)

Nagłówek i stopkę stosujemy
tylko na pierwszej stronie.
Następne strony zawierają
tylko stopkę.
Tekst w kolorze czarnym.
1

Wyrównanie tekstu do lewej,
interlinia 1,2,

KOMUNIKAT PRASOWY

2 Lead /

Miejsce na umieszczenie tytułu komunikatu prasowego.

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sem quam, vestibulum vitae
fermentum a, gravida ut augue. Duis eget faucibus sapien. Nam urna justo, pellentesque ut
auctor ut, interdum sed eros. Quisque maximus fermentum eros, vel dictum libero. Pellentesque sit amet convallis augue, eget dictum tortor. Phasellus imperdiet mi sed risus faucibus
scelerisque. Donec eu cursus lorem. Nam egestas lacinia auctor. Mauris vitae lorem eﬃcitur,
imperdiet sem vel, varius turpis. Cras congue mattis nulla. Nam blandit feugiat nisl at porta.
Vivamus tristique mi orci. Phasellus sollicitudin nunc quis mattis scelerisque. Ut a felis placerat, bibendum arcu ac, eleifend nisl.
Sed quis placerat sapien, ut condimentum ligula. Etiam ac libero egestas, sodales diam at,
pellentesque nunc. Duis tempor orci at volutpat pulvinar. Donec fringilla interdum tempus.
Mauris ﬁnibus facilisis tincidunt. Phasellus non erat sem. Donec quis elit ligula. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec euismod lacinia dui, eget viverra elit. Duis ut
sodales magna, gravida viverra tellus. Vivamus quis nisi sit amet ex tempus aliquet ac a
magna. Quisque lobortis sapien et volutpat vehicula. Suspendisse et lorem ac enim lobortis
fringilla eu et ligula. Mauris eﬃcitur, erat in varius blandit, urna justo maximus lectus, vel
sollicitudin diam nulla in velit. Donec sed ligula est.

Zwrot grzecznościowy

Jan Bankowy

1
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4.4.

Wizytówki firmowe
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

90x50 mm

Dokumenty_fi rmowe/Wizytowki

Dokument w skali 1:1

1

Jan Stanisław Bankowy
Departament Eksploatacji
Systemów Teleinformatycznych

2

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: 22 596 59 99 mob.: 533602507
jan.stanislaw.bankowy@bgk.pl

1

Tide Sans 400, 10 pt

2

Tide Sans 300, 6.5 pt
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4.5.

Pieczątki
imienne i firmowe
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

50x18 mm, 37x22 mm, 59x24 mm

Dokumenty_fi rmowe/Pieczatki

50mm x 18mm

37mm x 22mm

StanowiskowWydziale/Zespole
KomunikacjiMarketingowej
DepartamentKomunikacji

1

Joanna Bankowa

2

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

59mm x 24mm
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1

Calibri, 7pt

2

Calibri Bold, 9pt

3

Tide Sans 400, 7pt

BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI

3

Dyrektor
Departamentu Komunikacji

Naczelnik Wydziału
Komunikacji Marketingowej
Departament Komunikacji

Jan Bankowy

Jan Bankowy

4.6.

Karta z pozdrowieniami
karta z życzeniami
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

120x80 mm

Dokumenty_fi rmowe/Karta_pozdrowienia

BGK.PL
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4.7.

Koperty
C4
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

C4

78

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

C4
(324x229 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Koperta_C4

BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI

4.7.1.

Koperty
C5
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

C5

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

C5
(229x169 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Koperta_C5

Dragon Rouge 2014

4.7.2.

Koperty
DL z oknem
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

DL

80

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

DL
(220x110 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Koperta_DL_okno
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4.7.3.

Koperty
DL
Poniższy szablon ma charakter wzorcowy. Należy zawsze korzystać
z plików dołączonych na kluczu USB.

DL

Format dokumentu:

Pliki dostępne na USB:

Koperta DL
(220x110 mm)

Dokumenty_fi rmowe/Koperta_DL

Dragon Rouge 2014

