
IDENTYFIKACJA
WIZUALNA



3 powody, dla których warto stworzyć 
system identyfikacji wizualnej:

• Jasny przekaz, który wyróżnia firmę na tle 
innych przedsiębiorstw

• Nowatorska i przede wszystkim skuteczna 
komunikacja firmy z otoczeniem

• Ułatwienie identyfikacji oraz zwiększenie 
rozpoznawalności firmy na rynku

CO TO JEST IDENTYFIKACJA 
WIZUALNA I DLACZEGO JEST TAKA 
WAŻNA?



Definiując czym jest identyfikacja wizualna, można 
powiedzieć, że jest to całokształt różnego rodzaju 
symboli, które są stosowane przez firmę. Symbole te 
są stosowane przez firmę w celu podniesienia jej 
rozpoznawalności na zewnątrz. Można więc 
powiedzieć, że kolorystyka, logo czy inne elementy 
stają się wyznacznikiem firmy na rynku. Jest to 
popularna i skuteczna praktyka, o czym świadczy 
rozpoznawalność na podstawie np. znaku 
graficznego znanych na całym świecie marek.

DEFINICJA
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Czy identyfikacja 
wizualna jest 
naprawdę potrzebna?

Identyfikacja wizualna jest to znaczący sposób na tworzenie wizerunku 
firmy, budowania jej tożsamości oraz świadomości. Nic więc dziwnego, 
że jest ona bardzo ważnym elementem strategii promocyjnej każdej 
firmy. Bez wątpienia identyfikacja wizualna pozwala na przewagę 
komunikacyjną za pomocą zbudowania miłych i pozytywnych 
skojarzeń, które przypisane będą marce. Trzeba pamiętać, że 
tożsamość wizualna firmy to składowa wielu elementów takich jak: 
kolorystyka, logo, hasło, układ tekstu i wielu innych i każdy z nich jest 
niezwykle istotny w tworzeniu spójnej całości.

Bez wątpienia umiejętne oraz konsekwentne stosowanie identyfikacji 
wizualnej poprawia pozycję firmy na rynku i wzmacnia jej 
konkurencyjność na rynku. Co raz więcej firm, korzystając z 
doświadczenia znanych marek zaczyna dostrzegać zalety identyfikacji 
wizualnej i przekonuje się, że dzięki temu można szybko i na długo 
zaistnieć w świadomości klientów i zdobyć ich zaufanie. Ponieważ dla 
odbiorców usług duże znaczenie mają szczegóły, identyfikacja 
wizualna powinna stać się znaczącym elementem każdej kampanii 
marketingowej. W znacznym stopniu przyczyni się ona do zwiększenia 
popularności firmy, a tym samym zwiększy przynoszące przez nią 
zyski. 
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• Przypadkowe strzały zamień na bloki tematyczne

Posty tworzone spontanicznie na Facebooku mogą się czasem 
pojawić, jednak opieranie na nich długofalowej strategii wyprowadzi 
nas na manowce zamiast przynieść korzyści dla marki. Aby 
przyciągnąć uwagę fanów i zaskarbić sobie ich zaufanie musimy 
stworzyć koncepcję postów tematycznych, którą będziemy 
konsekwentnie realizować. Tworzymy pomysł na blok tematyczny np. 
najciekawsze wydruki świata, historia nazw czy nasze produkty, które 
będą cyklicznie pojawiać się na Fan Page i generować 
zainteresowanie grupy docelowej.  Powinniśmy stworzyć 3-5 takich 
bloków tematycznych i napisać po parę postów z ich udziałem. Warto 
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POZNAJCIE ZASADY, KTÓRE POZWOLĄ 
WAM TWORZYĆ SKUTECZNA STRONĘ 
NA FACEBOOKU.



Nasi odbiorcy są mało 
zainteresowani 
encyklopedycznymi 
informacjami o 
produktach, usługach 
czy 10 z rzędu newsem 
z nudnej konferencji.

na początku każdego miesiąca stworzyć scenariusz postów na cały 
miesiąc, by później ustawić posty czasowo i nie musieć się martwić by 
codziennie je publikować. Dzięki temu możemy cieszyć się wakacjami, 
spotykać się z Klientami czy spędzać czas z  rodziną podczas, gdy 
posty publikują nam się automatycznie.

• Dbaj o spojny wizerunek. Korzystaj z dobrej i jakościowej grafiki, 
dodawaj wideo, schematy, wykresy, animacje.

Reklamy na Facebooku są bardzo skuteczne – duże marki codziennie 
za ich pomocą docierają do milionów użytkowników serwisu Marka 
Zuckerberga. Co zrobić jednak, gdy chcemy wypromować blog, koło 
naukowe czy organizację dobroczynną, a nasz budżet na promocję 
jest mocno ograniczony? Pojawiają się wtedy pytania: co mamy pisać, 
w jakiej formie, co robić z komentarzami, jak zwiększyć popularność i 
ilość lajków na fanpage’u, a także co zrobić, aby ludzie się dzielili 
naszymi treściami?

• Pisz ciekawie, inspiruj

Nasi odbiorcy są mało zainteresowani encyklopedycznymi 
informacjami o produktach, usługach czy 10 z rzędu newsem z nudnej 
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konferencji. By temu zapobiec, musimy stworzyć ciekawy kontent, który 
choć trochę wyróżni nas w gąszczu hiper-konkurencji. Jak to zrobić? 
Może stwórzmy grafiki z cytatami szefów działów, które zainspirują 
odbiorcę, rozśmieszą go czy doprowadzą do łez. Wszystko zależy od 
tego jaką firmę prowadzisz – jeśli jest to agencja reklamowa możesz 
omówić ciekawe case study, jeśli firma produkująca metale precyzyjne 
opowiedz o początkach działalności lub napisz o historii powstania 
metali. Sky is the limit – ważne, by Twoja opowieść była powiązana z 
ideą firmy oraz branżą, w której działasz.

• Stwórz storytelling, który będzie obecny we wszystkich mediach

Opowieść zawierająca w sobie cechy Twojej marki i spójna z  jej 
tożsamością będzie skutecznym narzędziem do jej promocji na łamach 
mediów społecznościowych. Stwórz brand hero, którego historia 
będzie wyrażać wartości firmy i angażować odbiorców. Możesz 
stworzyć grafiki, które opowiedzą historię marki w niecodzienny sposób 
lub nagrać spot wizerunkowy, w którym bohaterowie przekażą jakąś 
ideę z  Twoim logo w tle. Sam zdecyduj jaka forma storytellingu będzie 
skrojona na Twoją miarę, bez względu czy reprezentujesz polski 
oddział korporacji czy firmę jednoosobową, która stawia pierwsze kroki 
na rynku. Opowieść to narzędzie, która w nieinwazyjny sposób 
zapadnie w pamięć Twojej grupy docelowej.

• Pisz zwięźle

Facebook to nie jest miejsce na obszerne wypracowania. Długie formy 
są odrzucane przez społeczności, które chcą skonsumować dużo 
treści w krótkim czasie. Mimo, iż mamy trochę więcej znaków do 
popisu niż na Twitterze pamiętajmy, że minimalizm w tej kwestii 
wygrywa z przerostem formy nad treścią.

• Nie zamykaj się!

Próbując prowadzić stronę na Facebooku, nie możemy się skupiać się 
tylko i wyłącznie na tym, co chcemy wypromować. Jest bardzo 
przyjemnie pisać o osiągnięciach, nagrodach lub o realizowanych 
projektach, natomiast z reguły, szczególnie na początku, takich 
informacji nie mamy dużo, a podstawy prowadzenia fanpage’u nam 
mówią, iż muszą być przynajmniej trzy dobre posty dziennie. W takim 
przypadku powstaje pytanie: co mamy zamieszczać i skąd brać te trzy 
wpisy? Wyjście jest proste i oczywiste – dodawajcie wiadomości z 
branży, której jest poświęcona wasza strona. Na przykład, jeśli 
prowadzicie fanpage o klubie marketingu, poszukajcie ciekawego 

Sky is the limit – 
ważne, by Twoja 
opowieść była 
powiązana z ideą firmy 
oraz branżą, w której 
działasz
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Wybieraj najlepsze 
informacje, a to się 
Tobie zwróci. Tylko 
pamiętaj o tym, żeby 
wskazywać źródło!

artykułu o nowych narzędziach lub ciekawych książkach, reklamach 
itd., a jeśli promujesz coś związanego z branżą spotkań, to 
zamieszczaj informacje o ciekawych venue, osobowościach, 
wydarzeniach, które się odbywają i mogą być interesujące dla Twoich 
fanów, można wyszukać także kilka niestandardowych rozwiązaniach 
technologicznych. Wybieraj najlepsze informacje, a to się Tobie zwróci. 
Tylko pamiętaj o tym, żeby wskazywać źródło!  Jeśli jeszcze tego nie 
robicie, to jest to właściwy czas, żeby zacząć. Na początku każdy 
fanpage prawie nie żyje, a my oczekujemy ogromnej ilości lajków, 
komentarzy i zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Odpowiedź jest 
bardzo prosta: o nas nikt nie wie, dlatego lajkowanie oraz 
komentowanie wpisów „spokrewnionych” stron spowoduje przyrost 
naszych followersów. Jest to także dobra okazja, żeby pozyskiwać 
ciekawe informacje na naszą stronę, a na dodatek może to być 
pierwszy krok do współpracy z właścicielami tych fanpage’y. Nie 
tworzysz im konkurencji, a tylko wzmacniasz zarówno ich pozycję, jak i 
swoją. Pamiętaj, żeby robić to elegancko, poprawnie językowo oraz 
merytorycznie!
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Pamiętasz, jak się 
różnią wykładowcy na 
uczelni? Jednego 
chciałeś słuchać, a u 
drugiego zasypiałeś na 
zajęciach.

• Nagrywaj wideo

Wideo jest teraz jedną z najlepszych form promocji. Nie bój się 
pokazać i nagraj dla swoich followersów krótkie, ciekawe filmiki o 
sobie, z ciekawymi poradami, mów o sukcesach organizacji. Nie myśl, 
że to zawsze musi być poważne. Wszystko zależy od grupy docelowej, 
którą sobie wybieramy. Nagrywaj harlem shake’i, zwariowane wideo, lip 
dub’y i inne formy, które są popularne w Internecie. Im będzie ono 
ciekawsze, tym większe są szanse na to, że ludzie będą się nim dzielić 
na swoich stronach.

• Merytoryka + kreatywność

Na stronie zawsze musimy podawać merytoryczne informacje. 
Wszystko, co zamieszamy na naszym fanpage’u, musi być przydatne. 
Najlepszą radą w doborze treści jest zadanie sobie pytań: do czego to 
się przyda lub jak ta informacja może pomóc? Jeśli nie znasz 
odpowiedzi na jedno z nich, to zrezygnuj z zamieszczenia tego postu. 
Ponadto każda informacja musi być podana w sposób ciekawy oraz 
atrakcyjny dla czytelników. Pamiętasz, jak się różnią wykładowcy na 
uczelni? Jednego chciałeś słuchać, a u drugiego zasypiałeś na 
zajęciach. To samo jest z naszym fanpagem. Jest to szkoła, w której 
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administrator jest nauczycielem i musi dobrze przygotowywać się, 
zanim poda jakąś informację, dlatego materiał oraz jego forma muszą 
być odpowiednio dobrane do grupy docelowej. Korzystaj z dobrej i 
jakościowej grafiki, dodawaj wideo, schematy, wykresy, animacje – 
wszystko, żeby urozmaicić swoją stronę, ale pamiętaj, żeby forma 
nigdy nie przeważała nad treścią!

• Konkretyzuj

Zanim utworzysz fanpage na Facebooku, wyznacz swój kierunek, cel 
oraz wizerunek swojej organizacji. Biorąc pod uwagę ogromną ilość 
stron w Internecie, musimy zachęcić ludzi do tego, żeby spośród 
wszystkich wybrali naszą. Właśnie dlatego musimy mieć plan dla kogo 
to robimy (żeby dobierać właściwe treści), jak to robimy (czas, który 
będziemy mogli poświęcać na prowadzenie fanpage’a) oraz dlaczego 
to robimy (od tego zależy wygląd i porządek na stronie, ponieważ to, 
jak będziemy się jej poświęcać i czy będziemy pracować nad 
szczegółami wyglądu, będzie mówiło o dalszym sukcesie).

• Częstotliwość

To, jak często będziemy zamieszczać informacje, będzie również 
wpływało na naszą popularność. Oczywiście, informacje muszą być 
dobrze dobrane, ale jeden dobry post to trochę za mało. Ludzie będą 
oczekiwać więcej. Każdy, kto zaczyna śledzić jakąś stronę, czeka na 
kolejny dobry post. Jak przez jakiś okres czasu go nie ma, to 
przestajemy ją obserwować. Pamiętaj, że to grozi nie tylko straceniem 
jednego lajka, ale także wielu komentarzy, lajków pod postami i 
share’ów, które moglibyśmy mieć, publikując więcej. Jak często muszą 
pojawiać się publikacje? 2-3 posty na początek w ciągu dnia jest 
optymalnym rozwiązaniem. Dobrze, że mamy funkcję planowania na 
Facebook i nie musimy cały dzień siedzieć przed komputerem – 
możemy z góry ,,ustawić” publikacje naszych postów.

• Komunikacja na stronie

Oprócz tego, że zamieszamy ciekawe informacje, musimy wzbudzać 
dyskusję na stronie, dlatego nie wrzucajmy tylko i wyłącznie artykułów 
lub grafik, warto również napisać swój komentarz. Zapytaj się swoich 
czytelników, co oni o tym sądzą, poproś ich o radę itp. Gdy uda nam 

Każdy, kto zaczyna 
śledzić jakąś stronę, 
czeka na kolejny dobry 
post
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Osoby, które nas 
obserwują, muszą 
widzieć, że strona 
faktycznie żyje i jej 
administratorzy 
martwią się o swoich 
czytelników.

się napisać ciekawy post i pojawi się pierwszy komentarz, zaczynamy 
świętować! Ale pamiętaj, że to nie koniec. Bierz się do roboty i zacznij 
odpowiadać! Niezależnie od tego, czy komentarz jest negatywny, czy 
pozytywny, musimy napisać odpowiedź. Podziękowanie, zachęcenie 
do dyskusji, prośbę – wszystko. Osoby, które nas obserwują, muszą 
widzieć, że strona faktycznie żyje i jej administratorzy martwią się o 
swoich czytelników.

• Taguj

Tagujcie wszystko, co się da! Jak tworzymy jakikolwiek post o firmie, 
marce czy osobie, to mamy możliwość zaznaczenia innych stron jako 
„aktywne hiperłącza” (więcej na ten  temat znajdziesz tutaj). Postaw 
znak „@”, żeby wybrać jakąś konkretną stronę. Bardzo popularnym 
znakiem w świecie współczesnego Internetu jest hashtag „#”. Stwórz 
swój własny i staraj się go używać przy większości publikacji. Jeśli 
masz swoje posty podzielone na „rodzaje” (np. porady, ciekawostki, 
biznes itp.), to wykorzystaj ten znak jako szybką wyszukiwarkę. Do 
każdego z tych konkretnych artykułów dodawaj jeden konkretny 
hashtag, tak, aby czytelnicy mogli nacisnąć i wybrać z łatwością 
konkretny temat. Nie korzystaj z tych popularnych typu #followme, 
dlatego że ta strategia jest bardzie dopasowana do Instagram.
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Umiejętność 
analizowania jest 
bardzo dobrą cechą 
prawdziwego 
administratora 
fanpage’a. Zwracając 
uwagę na to!

• Analizuj

Umiejętność analizowania jest bardzo dobrą cechą prawdziwego 
administratora fanpage’a. Zwracając uwagę na to, jak się zachowują 
użytkownicy, możesz zwiększyć ich ilość. Patrz na to, o której 
zamieszczane były posty, które uzyskały najwięcej lajków, komentarzy 
oraz share’ów, o czym były oraz jaka była ich forma. Staraj się 
dostosować swój fanpage do potrzeb czytelników, ale nigdy nie 
zapominaj o założonym wcześniej celu oraz o spójności swojego 
wizerunku. W przypadku, gdy będziesz zaniedbywał tak ważne 
kwestie, to Twoi fani zawsze będą dla Ciebie obcy, a Twoim głównym 
celem powinno być sprostanie ich oczekiwaniom. 
Blogerzy-celebryci  zawsze wiedzą, co mają napisać i w jakiej formie. 
Ty na fanpage’u musisz robić to samo, tylko w krótszej formie. Pamiętaj, 
że fanpage to nie blog i jeśli widzisz, że dłuższe teksty są mniej 
popularne, to je skracaj. Użytkownikami Facebooka są osoby, które 
chcą szybko przeglądać zamieszczane treści i zdobyć nową wiedzę, 
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Zaangażowanie jest 
podstawą każdego 
sukcesu w social media, 
a Facebook nie jest 
wyjątkiem.

dlatego musisz im dostarczać informacji w łatwej do przyswojenia 
formie. Na początku nie staraj się korzystać z aplikacji do analizy, a 
najpierw przyjrzyj się tym, które udostępnia nam Facebook. Dzięki temu 
będziesz lepiej rozumiał swoich followersów.

• Chęć + zaangażowanie

Ostatnimi i jednymi z najważniejszych kroków na szlaku do sukcesu są 
własna chęć i zaangażowanie w to, czym się zajmujesz. Jeśli nie 
będziemy świadomie korzystać z narzędzi, które istnieją, to nie 
osiągniemy sukcesu. Dlatego najpierw trzeba się nauczyć, jak 
obsługiwać te czy inne aplikacje, tworzyć treści, rozmawiać, pisać. 
Zaangażowanie jest podstawą każdego sukcesu w social media, a 
Facebook nie jest wyjątkiem. Jeśli uda Ci się zaangażować kogoś 
jeszcze w to, czym się zajmujesz, to oznacza, że osiągniecie sukces 
szybciej, przy założeniu, że będziecie na niego pracować.
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plakaty reklamowe 
dzielą się na te ładne i 
te skuteczne

1. To sugestia, a nie reklama – plakaty reklamowe dzielą się na te 
ładne i te skuteczne. My zawsze wybieramy te drugie. Skuteczny 
plakat swoją siłę bierze z mocy sugestii. Nie musimy na nim 
umieszczać masy tekstu (często w ogóle lub prawie w ogóle go tam 
nie ma). Liczy się natomiast mocny akcent komunikujący jasno, co 
się za nim kryje. Może to być produkt, wydarzenie, konkretna marka. 
W odróżnieniu od chociażby strony internetowej czy ulotki, plakat nie 
jest przede wszystkim nośnikiem treści, ale jakiejś idei. Od niej 
zaczyna się bowiem ciekawość – klucz do zapoznania się 
potencjalnego klienta z dalszą, publikowaną już gdzie indziej, ofertą.

2. Wysoka estetyka – naprawdę dobre plakaty reklamowe mogą 
wręcz przypominać mini dzieła sztuki. Przykładów jest mnóstwo. 
Jeśli postawimy na bardzo dobre wykonanie graficzne, to 
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minimalizujemy ryzyko, że nasz plakat zostanie potraktowany, jak 
zwykła uliczna papeteria, którą się zrywa i wyrzuca do kosza. 
Lubimy obcować z rzeczami ładnymi, nawet jeśli niosą typowo 
komercyjny przekaz.

3. Odpowiedni format – kwestia techniczna, ale bardzo ważna dla 
ostatecznej skuteczności plakatu. Musi on być dystrybuowany w 
możliwie dużym nakładzie. Dlatego na początku grafik powinien 
wiedzieć, gdzie taki plakat będzie umieszczany. Wówczas dobierze 
jego format pod kątem konkretnej dystrybucji. Plakat nie może być 
za duży, bo nie znajdziemy miejsc, w których łatwo go wykleimy. Nie 
może być też mały, bo wtedy zacznie kojarzyć się z ulotką. Od 
formatu zależy też jakość grafiki – projektuje się ją pod kątem 
wymagań nośnika i jeśli zastosujemy zbyt duże powiększenie (bo na 
końcu zmienimy koncepcję), to możemy się spodziewać znacznego 
spadku szczegółowości i ignorowania plakatu przez potencjalnych 
klientów.

4. Jasny, mocny przekaz – plakat będzie skuteczny tylko wtedy, gdy 
jego odbiorca będzie w stanie zapoznać się z umieszczoną na nim 
treścią w ciągu kilkunastu sekund. Ma mu wystarczyć dosłownie rzut 
oka, aby ocenić, czy warto zatrzymać się przy ścianie, słupie 
ogłoszeniowym czy gablocie na dłużej. Dlatego najlepsze plakaty 
bardzo często sięgają po zjawisko szoku i kontrowersji. 

5. Zaproszenie do poznania szczegółów – każdy plakat reklamowy 
ma przynieść jakiś cel. Firma zlecająca jego stworzenie musi go 
oczywiście znać. Wówczas studio graficzne dobierze odpowiednie 
narzędzia. Ponieważ plakatu nie wolno „upakować” treścią, należy 
się na coś zdecydować. Jeśli reklamujemy wydarzenie, podajemy 
kilka konkretnych informacji: data, godzina, uczestnicy (jeśli są to 
gwiazdy). Jeśli natomiast promujemy produkt, wówczas nie 
wymieniamy jego cech. Skupiamy się na sugestii i kierujemy wzrok 
odbiorcy w stronę np. adresu strony internetowej, gdzie znajdzie on 
więcej szczegółów. Działa tu po prostu zasada, że najcenniejsze i 
najciekawsze jest to, czego nie widać. 

plakat będzie 
skuteczny tylko wtedy, 
gdy jego odbiorca 
będzie w stanie 
zapoznać się z 
umieszczoną na nim 
treścią w ciągu 
kilkunastu sekund
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promocja bloga czy 
innej strony przy 
bardzo małym 
budżecie jest trudna, 
ale nie niemożliwa

Podsumowując, możemy powiedzieć, że promocja bloga czy innej 
strony przy bardzo małym budżecie jest trudna, ale nie niemożliwa. 
Facebook jest dobrym narzędziem, żeby dotrzeć do potencjalnych 
fanów, a co więcej pomaga nam na starcie, ponieważ zawiera w sobie 
dużo przykładów w postaci niewiarygodnej ilości innych stron. Formułą 
na sukces są merytoryczne treści podane w ciekawej formie plus 
komunikacja i analiza zachowania użytkowników. Pamiętaj, że proste 
podejście to droga do sukcesu, z której warto korzystać. Nie komplikuj, 
a osiągniesz ten cel, który sobie postawiłeś…przynajmniej na 
Facebooku. ;)
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Wybrane przykłady dobrze zaprojektowanych i skutecznych reklam. 

Niezależnie od oferty dobrze by plakat był przejrzysty i zrozumiały. Zbyt 
skomplikowany przekaz mógłby okazać się nudny lub zbyt 
wymagający. Nasza informacja ma trafić do klienta i przyciągnąć go do 
nas. Trzeba stosować proste zdania i chwytliwe propozycje. Dobrze 
stosować pewnego rodzaju słowa klucze takie jak: promocja, obniżka, 
rabat.
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WYRÓŻNIJ SIĘ
TWÓRZ JASNY, 

KLAROWNY PRZEKAZ







Projekt cover photo
cena £7

Pakiet Essential
- projekt cover photo

- post tematyczny - wg uznania klienta

cena £10

Pakiet Premium
- projekt cover photo - 2 różne projekty 

- post tematyczny - wg uznania klienta - 2 różne projekty

- plakat na social media

cena £25

CENNIK

CENNIK JEST OFERTĄ 
RAMOWĄ. JEŚLI TWOJE 
POTRZEBY SA INNE- 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. 

TWORZYMY PIĘKNE STRONY 
WWW.

SALES@BRITANNIAWEB.CO.UK 
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Koszt związany z zaangażowaniem firmy zajmującej się 
profesjonalnie kreowaniem wizerunku nie zawsze musi być 
duży a potencjalne korzyści pozwolą szybko na zwrot 
wszelkich poniesionych nakładów i generacje zysków.

Współczesny rynek usług i produktów jest bardzo 
konkurencyjny i zaistnienie na nim wymaga kreatywnego 
podejścia i determinacji. “Zajmij się tym co umiesz najlepiej i 
na to poświeć swoja energie. Pozwól innym wesprzeć Twoja 
sprzedaż od strony kreatywnej” - to najlepsza recepta na 
sukces.

Skontaktuj się z nami, opowiedz o swoich potrzebach a my 
przygotujemy dla ciebie propozycje rozwiązań wycenę usługi. 

Napisz: sales@britanniaweb.co.uk 

POZWÓL NAM DZIAŁAĆ NA TWOJĄ 
KORZYŚĆ

mailto:sales@britanniaweb.co.uk
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