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Wprowadzenie
Spójność graficzna

Celem wytycznych identyfikacji wizualnej Grupy EPL w Parlamencie
Europejskim jest określenie wspólnych elementów graficznych
na
potrzeby wszystkich narzędzi komunikacji (online, druk, a także gadżety) i
zagwarantowanie jednorodnej identyfikacji wizualnej. Wytyczne w zakresie
identyfikacji wizualnej Grupy dostosowane są do identyfikacji wizualnej
Europejskiej Partii Ludowej (EPL).
W niniejszych wytycznych zdefiniowano:
• logotyp: jego kolor, położenie, proporcje, poszczególne warianty językowe,
zmiany w zależności od jasnego lub barwnego tła, jego stosowanie w
połączeniu z innymi logotypami, itd.;
• stosowane czcionki;
• palety kolorów dla różnego typu materiałów informacyjnych;
• zasady doboru zdjęć i ilustracji.
Niniejsze wytyczne mają być w założeniu maksymalnie kompleksowe i
opisują maksymalnie szeroki zakres kontekstów, w jakich należy stosować
zasady wykorzystania elementów graficznych, a jednocześnie zostawiają
wystarczająco dużo przestrzeni na przyszłą ewolucję i uwzględnienie szerokiej
gamy narzędzi komunikacji, z jakich korzystać będzie Grupa EPL.
Niniejsze wytyczne to materiał referencyjny dla projektantów i osób
zajmujących się drukiem, które współpracują z Grupą EPL. Stanowią także
podstawę wzorów produkowanych dla biuletynów publikowanych przez
Grupę EPL.
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Wprowadzenie
Spójna tożsamość

Wytyczne - utrzymanie spójnej tożsamości we wszystkich komunikatach
i znaczenie przestrzegania tej zasady.
W niniejszych wytycznych znajdują się następujące informacje:
1. Kim jesteśmy
Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, co uważamy za naszą szansę, w jaki sposób
pracujemy i dlaczego to ma znaczenie.
2. Informacje o elementach naszej marki
Jakich elementów marki używamy by odróżnić się od innych rodzin politycznych i kierować komunikaty do naszych odbiorców.
3. Realizacja potrzeb w zakresie komunikacji
Wykorzystanie elementów marki pozwalające na skuteczne tworzenie i
zarządzanie zastosowaniami znaków graficznych marki w całej organizacji.
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Wprowadzenie
Wspólny logotyp

Wspólny logotyp rodziny politycznej EPL
Europejska Partia Ludowa to rodzina polityczna z bogatą i pełną sukcesów
przeszłością i teraźniejszością. Zjednoczona dzięki ludziom, wspólnej
historii i poprzez wspólne wyzwania, EPL składa się z różnych organizacji, co
odzwierciedla jej wewnętrzną różnorodność. W przeszłości organizacje te
komunikowały się wykorzystując różne logotypy, czcionki i symbole graficzne.
Dziś różne elementy ekosystemu EPL współpracują na wielu frontach i chcą
dać wyraz ujednoliceniu tego aspektu przyjmując wspólny logotyp dla dwóch
podstawowych organów EPL: Partii i Grupy. Ma to kluczowe znaczenie dla
promowania jedności i spójności EPL jako sojuszu i umożliwi opinii publicznej
postrzeganie EPL jako jednolitej organizacji, o wspólnych celach i ideach. Jest
to istotny krok w kierunku uczynienia EPL silną i rozpoznawalną marką.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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Głos naszej marki
Zapraszający
• Zwracamy się do odbiorców bezpośrednio, w stosownych przypadkach
stosując zaimki osobowe.
• Używamy strony czynnej, opowiadając historie ciepłym i ludzkim
głosem oraz angażujemy się w merytoryczny dyskurs.
• Mówimy zwięźle, koncentrujemy się się na najważniejszej koncepcji w
nagłówku i dodatkowym rozwinięciu w tekście głównym.

• Nie nadużywamy politycznego żargonu - w razie konieczności podajemy
odpowiedni kontekst, by umożliwić zrozumienie przesłania.
• Nie zaciemniamy głównego przesłania.
• Nie dajemy swoimi słowami odczuć braku profesjonalizmu z naszej strony i nie
nadużywamy emocji, lecz jednocześnie okazujemy troskę.

Optymizm i troska
• Używanie strony czynnej sprawia, że tekst łatwiej jest zrozumieć i jest on
bardziej zwięzły.
• Strona czynna: Partia zwiększyła liczebność.
• Strona bierna: Liczebność partii została zwiększona.
• Formułujemy zdania i temat traktujemy w taki sposób, by wyrazić naszą
troskę i ludzkie podejście.
• O obywatelach, gdy tylko jest to możliwe, mówimy używając drugiej osoby
liczby mnogiej (wy, was, waszych) zamiast trzeciej (oni).

• Unikamy bagatelizowania wyzwań, przed jakimi stoją obywatele Europy.
• Nie nadużywamy przysłówków wzmacniających znaczenie, takich jak „bardzo“, czy
„naprawdę“.
• Nie tworzymy atmosfery wymuszonego entuzjazmu poprzez nadużywanie
zbędnych przymiotników lub wykrzyknień.

Postawa współpracy
• Posiadamy szeroką perspektywę i widzimy ogólny obraz sytuacji,
pamiętając, że nasz komunikat dotrze do szerokiego grona odbiorców.
• Zawsze pamiętamy o tym, że w EPL uważamy, że należy wierzyć w ludzi i
we wspólne poszukiwanie rozwiązań.
• Używamy zaimków osobowych odnoszących się do wspólnoty, takich
jak „my“, „nas“.
• Używamy języka intuicyjnego, a jednocześnie bezpośredniego.

• Nie mówimy z pozycji nauczyciela ani nie upraszczamy nadmiernie
komunikatu dla odbiorców.
• Nie zakładamy, że każdy rozumie lub zgadza się z naszym komunikatem.
• Piszemy tylko pamiętając o globalnym kontekście UE, ponieważ
komunikacja musi być maksymalnie włączająca.
• Nie meandrujemy z dala od celu lub tematu komunikatu.
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Siła dzięki spójności
W Grupie EPL możemy wykorzystywać różne elementy marki pozwalające
budować jej spójny wizerunek i wzmacniać jej tożsamość.

Logotyp

Paleta kolorów

Podtytuł
w Parlamencie Europejskim

Typografia

Wzór tła

Element graficzny
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Identyfikacja wizualna
Logotyp Grupy EPL

LUB

1

Minimalny rozmiar logotypu:

12 mm

1

16 px

Minimalny rozmiar glifu:

Do Internetu
30 mm

2

Jako element graficzny do druku

Logotyp stosować należy we wszystkich
możliwych sytuacjach.

Odstęp od logotypu:

2

LUB

LUB

Glif: do stosowania jako element dekoracyjny lub ikona (media społecznościowe,
ikona ulubionych, itd) jedynie na tle EPL Niebieski lub EPL Wzór.

Odstęp

Wykorzystanie nazwy prawnej

Logotyp powinien być otoczony niewypełnioną
znakami przestrzenią, która oddziela go od innych
elementów graficznych. Ten obszar chroniony
zapewnia czytelność i efekt wizualny logotypu.

Pisząc o Grupie EPL używamy wielkich liter w skrótowcu EPL i
piszemy słowo „Grupa“ wielką literą.

Standardowy obszar chroniony po każdej stronie
logotypu równy jest wysokości litery „e“ w skrótowcu EPL.
Minimalny rozmiar
Logotyp został tak zaprojektowany, by zachować
czytelność w większości rozmiarów. Przy stosowaniu logotypu w wersji pomniejszonej należy pamiętać o podanych ograniczeniach czytelności.

© Copyright XXXX-2015 Grupa EPL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystanie nazwy Grupa EPL
Nie używamy samych wielkich liter ani samych małych liter w pełnej
nazwie podmiotu.
Lorem ipsum dolor sit amet Grupa EPL.
Lorem ipsum dolor sit amet GRUPA EPL.
Lorem ipsum dolor sit amet grupa epl.
Jeśli podajemy adres łącza (eppgroup.eu) zwracamy uwagę, by cały
adres napisać małymi literami.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Identyfikacja wizualna
Warianty językowe

Do wykorzystania na białym tle, przejrzystym
szarym tle lub na obrazach.

Jeden kolor Pantone: 3015 C

Logotyp w kolorze białym stosujemy tylko na tle EPL
niebieski i EPL wzór oraz na fotografiach.
Wersja monochromatyczna
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Identyfikacja wizualna
Nieprawidłowe wykorzystanie logo

Nie zmieniamy położenia poszczególnych
elementów logotypu.

Nie pochylamy ani nie próbujemy uzyskać w
inny sposób trójwymiarowego efektu logotypu.

Nie zmieniamy koloru logotypu.

Nie stosujemy żadnych efektów.

group
Nie obracamy logotypu.

Nie usuwamy „epl“.

Nie zmieniamy czcionki.

Uwaga: Logotyp można pobrać w różnych wariantach (kolory i
języki). Jeśli chcemy użyć logotypu w innym języku należy skorzystać z
poniższego linku, gdzie znaleźć można wymaganą wersję językową. Nie
wolno zmieniać logotypu. Należy go wykorzystywać w podanej postaci.
www.eppgroup.eu/logos
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Identyfikacja wizualna
Występowanie wspólnie z innymi logotypami

Występowanie wspólne z innymi logotypami:
Istnieją trzy warianty logotypu, a jego wymiary zmieniają się proporcjonalnie w zależności od języka, jednak mimo to logotyp Grupy EPL nie
może być mniejszy niż inne logotypy w jego sąsiedztwie.

Wyjątki:
Jeśli logotyp Grupy EPL ma być wykorzystany w serwisie podmiotu
zewnętrznego lub wydrukowany pośród innych logotypów, można
zmniejszyć przezroczystość koloru prostego czarnego logotypu.
Jest to przykład jednej z niewielu sytuacji, gdy zmiana koloru logotypu
Grupy EPL jest dozwolona by dopasować się do innych drukowanych/
wyświetlanych logotypów.
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Identyfikacja wizualna
Warianty językowe logotypu

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

Logotyp Grupy EPL występuje w 23 różnych językach
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
Warianty językowe pobrać można tu: www.eppgroup.eu/logos
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Identyfikacja wizualna
EPP TV

Warianty językowe pobrać można tu: www.eppgroup.eu/logos
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Identyfikacja wizualna
Podstawowa paleta kolorów

Wartości RGB

Wartości CMYK

Wartości Pantone

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

EPL żółty
R251 G176 B52
#FBB034

EPL żółty
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

EPL niebieski
R1 G85 B160
#0155A0

EPL niebieski
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

EPL żółty
Pantone 1365 C

EPL niebieski
Pantone 3015 C

W celu utrzymania spójności kolorów na różnych nośnikach specyfikacje przygotowano
dla formatów PANTONE®, CMYK, RGB i HTML. Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie
drukarki pod kątem odpowiedniego odwzorowania kolorów.
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Identyfikacja wizualna
Gradient

Wartości RGB

Wartości CMYK

Nachylenie

Kolor dodatkowy

Kolor dodatkowy
R255 G230 B0
#FFE600
EPL żółty
R251 G176 B52
#FBB034

Kolor dodatkowy
C3 M4 Y91 K0

Kąt: -60°
Suwak gradientu: 30%

EPL żółty
C0 M36 Y84 K0
EPL żółty

Kolor dodatkowy
Kolor dodatkowy
R54 G154 B157
#369A9D

Kolor dodatkowy
C74 M19 Y39 K3

EPL niebieski
R1 G85 B160
#0155A0

EPL niebieski
C96 M66 Y3 K0

Kąt: -60°
Suwak gradientu: 30%

EPL niebieski

Uwaga: Wszystkie nazwy i wartości kolorów ze starych materiałów identyfikacji
wizualnej przestają obowiązywać i nie należy ich dłużej stosować.
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Identyfikacja wizualna
Działy Grupy EPL i kolory

Wydziały

Wartości RGB

Wartości CMYK

Kolor do ogólnego zastosowania dla Grupy EPL

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Kolor dla przewodniczących

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Dział Prac Parlamentarnych

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Dział Komitetów ds. Polityk Zewnętrznych

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Dział Relacji z Parlamentami Krajowymi

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Jednostka ds. Polityki Śródziemnomorskiej oraz
Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Dział Prasy i Komunikacji

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

Europejska Partia Ludowa*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Komórka wewnętrzna - Organizacja posiedzeń
zewnętrznych

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Sekcja wydarzeń i posiedzeń zewnętrznych*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Komórka wewnętrzna

R90 G75 B152
#5A4B98

11

* Te kolory nie są związane z działami.
C77 M77 Y1 K0

11

Uwaga: Wszystkie nazwy i wartości kolorów ze starej księgi
identyfikacji wizualnej przestają obowiązywać i nie należy ich
dłużej stosować.
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Identyfikacja wizualna
Typografia

Nagłówek
Podnagłówek
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Nagłówek
Podnagłówek
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Podstawowa czcionka PF Beau Sans Pro - Nagłówki

Dodatkowa czcionka - Garamond - Tekst główny w druku

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular

Czcionka PF Beau Sans Pro występuje dla wielu
językach obejmuje w ramach jednej czcionki trzy
podstawowe rodzaje alfabetów: łaciński, grecki i
cyrylicę. Ten krój czcionki jest rekomendowany dla
tytułów.

Podobnie jak w wersji starszej ograniczona została różnica w
grubości linii pisma, dzięki czemu bardziej przypomina pismo
odręczne, co nadaje czcionce wygląd organiczny i pozbawiony
ornamentacji. Mimo tego, że nie jest to poparte wynikami
badań nad czytelnością, uważa się, że Garamond jest jedną z
najbardziej czytelnych krojów czcionki typu serif przy druku
na papierze.

Podstawowa czcionka - Open Sans Internet - Tekst główny - Podnagłówki

Open Sans Light

Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic
Czcionka Open Sans cwystępuje obecnie dla wielu
językach korzystających z alfabetu łacińskiego.
Czcionki inne niż kursywa występują także w wersji
współczesnego i politonicznego greckiego, a także
jako glify dla rozszerzonej cyrylicy.

Garamond Italic
Garamond Bold

Dodatkowa czcionka - Trebuchet MS PowerPoint, dokumenty w MS Word i biuletyn

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
Zadaniem czcionki dodatkowej jest utrzymanie ciągłości w
dokumentach wszelkiego typu. Czasem w dokumentach w Wordzie
lub Power Poincie łatwiej jest użyć bezpiecznej czcionki (takiej,
która otworzy się na większości komputerów).
Trebuchet MS znajduje się w pakiecie Windows 2000/XP, a także w
pakiecie czcionek dla IE (oraz w pakietach czcionek innych aplikacji
MS) i jest też dość powszechna w systemach Windows 98.
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Identyfikacja wizualna
Grupa EPL - Wzór

Wzór tła Grupy EPL
Wzór tła Grupy EPL jest wektorowy i można go dowolnie powiększać.
Zazwyczaj używany jest do wydarzeń, rollupów, rollupów na
stojakach typu pająk, na mównicach, banerach z podświetleniem z
przodu, banerach siatkowych, płachtach podświetlanych z tyłu, itd.

Należy go stosować zawsze „razem“ z
logotypem EPL z białą czcionką.

Pejzaż

Portret

Należy zwrócić uwagę na to, by nie rozciągać tego wzoru.
Przy jego wykorzystaniu należy wykadrować wystającą część.
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Identyfikacja wizualna
Obrazy tła

Nagłówek

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Podnagłówek

Podnagłówek

Używanie obrazu w tle może umożliwiać podkreślenie tematu
i wypełnia puste strony. W celu zachowania przejrzystości i
jednorodności, obrazu nie można po prostu umieścić w tle, nawet
przy zwiększeniu jego przezroczystości.
Obraz najlepiej wyglądać będzie po nałożeniu na niego koloru jak
podano w przykładzie. W pierwszym przypadku, aby utrzymać
czytelność zwiększamy kontrast dodając ciemniejszy kolor z palety
kolorów Grupy EPL przy 85% wartości przezroczystości, nakładając
go na obraz i używając białej czcionki. W drugim przypadku
stosujemy jaśniejszy kolor dla obrazu, a ciemniejszy kolor dla
czcionki.
Można także zamazać obraz by zwiększyć czytelność.

Nagłówek

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Nagłówek

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Podnagłówek

Podnagłówek

Podnagłówek

W przypadku tekstu głównego znacznych rozmiarów nie zalecamy
stosowania obrazów jako tła, ponieważ może być to bardzo
męczące dla czytających.

Podnagłówek
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Identyfikacja wizualna
Media społecznościowe

Górny baner Grupy EPL do mediów społecznościowych
Górny baner nie powinien zawierać zbyt wielu informacji i powinien być prosty w
formie. Należy skonsultować najnowsze rozmiary i obszary chronione dla używanej
platformy mediów społecznościowych. Używamy logotypu lub dodajemy specjalny
#hashtag.
Zdjęcie profilowe Grupy EPL w mediach społecznościowych
Stosujemy ikonę z glifem na tle EPL Niebieski.

Używanie mediów społecznościowych przy komunikatach Grupy EPL
Zawszy używamy ikon mediów społecznościowych w jednym kolorze - białym lub
EPL niebieskim.

Obszar przezroczysty
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Identyfikacja wizualna
Glif w Internecie/ikony ulubionych

Obszar przezroczysty

Obszar chroniony glifu:
Dla ikon powinien istnieć niewielki
odstęp między glifem a granicami.
32px

Dla ikon ulubionych 32 px i 16 px nie
powinien występować odstęp.

16px

64px
128px

Kolor tła glifu dla ikon:
Tłem dla ikon powinno być zawsze EPL niebieski.
Wyjątkiem jest ikona ulubionych w formacie 16 px:

32px

W celu zachowania czytelności glif powinien
występować na białym tle.

16px

64px
128px

Obszar przezroczysty

32px

16px

64px
128px
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Identyfikacja wizualna
Element graficzny

Serce z logotypu jako element graficzny
Dla logotypu należy przestrzegać strefy chronionej, natomiast
jeśli logotyp stosowany jest jako element graficzny, obowiązuje
tylko jedna zasada: brak zmian logotypu (rozciągania,
nadpisywania, perspektywy) i obrotu, tak by zawsze była
możliwość jego rozpoznania.
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