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Marka



Mediklinika
Mediklinika to jedna z najstarszych i najbardziej do-
świadczonych prywatnych klinik naterenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 

W ofercie podmiotu znajduje się szeroka gama 
usług medycznych z wyraźnym podziałem na opiekę 
zdrowia (szeroki wybór specjalistów różnych dziedzin 
medycyny ogólnej) i poprawę urody (chirurgia pla-
styczna, medycyna estetyczna i kosmetologia).
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Archetyp
W oparciu o teorię archetypów dla marki Mediklinika 
został określony archetyp główny Niewinnego oraz 
archetypy wspierające Opiekun i Władca. 

Wartości jakie są związane z archetypem Niewinnego 
to szczerość, harmonia i nieskazitelność, a główną 
misją - dzielenie się szczęściem i optymizmem. 
Działalność Medikliniki wiąże się nierozłącznie  
z archetypem opiekuna (zapewnia poczucie troski)  
oraz archetypem władcy, który roztacza aurę  
organizacji i porząku. 
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Profile odbiorców 
marki
Grupa docelowa i użytkownicy Medikliniki:
•    Młode kobiety (w okolicach 30 roku życia), 
       które chcą poprawić swój wygląd.
•    Dojrzałe kobiety (w okolicach 59 roku życia), 
       które chcą zatrzymać proces starzenia.
•    Matki małych dzieci, które chcą zadbać o skuteczne 
      leczenie schorzeń zdiagnozowanych u dzieci.
•    Dojrzali mężczyźni (w okolicach 40 roku życia), którzy  
     są aktywni sportowo i chcą utrzymać swoją dobrą formę.
•    Kobiety w ciąży (w okolicach 30 roku życia), 
       które chcą bezpiecznie urodzić zdrowe dziecko.
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Atrybuty
Atrybuty marki to zestaw słów i fraz, które możliwie 
najlepiej opisują markę. Dzielą się na 5 kategorii 
takich jak: Kultura, Idealny klient, Głos/Ton, Wygląd/
Odczucie i Wartość. Dzięki wyłonieniu najważniej-
szych atrybutów, można skutecznie opisać strategię 
komunikacji marki.
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Logo



Logo
Logo marki składa się z logotypu i sygnetu. Logotyp 
Mediklinika uzupełnia sygnet przedstawiający kwiat 
lotosu - symbol doskonałej harmonii duchowej, nie-
winności i piękna. 

Rozwijający się lotos oznacza odrodzenie - w przy-
padku Medikliniki szczególnego znaczenia nabiera  
w dziale Chirurgii plastyczej oraz Medycyny este-
tycznej - gdzie dzięki zabiegom następuje odkrycie 
piękna ciała na nowo. 

Sygnet Logotyp

Logo
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Sygnet
Sygnet Medikliniki ilustruje rozwijający się kwiat 
lotosu. Znak cechuje delikatna dynamika - przecina-
nie się linii płatków lotosu z jednej strony wskazuje 
kierunek padania światła i podkreśla kształt fali. 

Fala jako symbol odnowy i przyjścia nowego etapu 
podkreśla przyszłą jakość jaką niesie ze sobą sko-
rzytanie z usług kliniki - w szczególności w dziedznie 
Estetyki. Pozytywne zmiany (nadejście fali) zachodzą 
nie tylko w wyglądzie pacjentek, które jednoczesnie 
zyskują także równowagę ducha i szczęście (kwiat 
lotosu). 
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Warianty 
kolorystyczne
Zalecane jest korzystanie ze znaku graficznego  
w swojej podstawowej wersji kolorystycznej. Jeżeli 
jest to nie możliwe, na przykład ze wzgledu na specy-
fikę i ograniczenia techniczne (w druku) możliwe jest 
korzystanie z wariantów alternatywnych.

02  Logo    Warianty kolorystyczne

Wariant podstawowy

Wariant podstawowy w kontrze

Wariant achromatyczny
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Pole ochronne
i minimalne wielkości

WEB    wys. 10 px  

DRUK  wys. 4 mm

Logo Medikliniki powstało na siatce z zachowaniem 
optycznych proporcji. Odległości siatki opowiadają 
połowie szerokości znaku i są jednocześnie wymiara-
mi pola ochronngo. 
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Przykłady  
niewłaściwego użycia
Po prawej stronie umieszczone są przykłady  
niewłaściwego użycia logo. Logo należy umieszczać  
w miejscu zapewniającym właściwą czytelność  
- między znakiem graficznym a tłem musi być zacho-
wany odpowiedni kontrast. 

Nie zmieniać kolorów logo. Nie dodawać cienia do logo.

Nie zmiać dopuszczalnych 
układów kompozycyjnych.

Nie odwracać sygnetu 
i zmianiać jego położenia.

Nie deformować kształtu,  
perspektywy i znaku.

Nie dołączać do znaku 
elementów graficznych.

Nie stosować samego
logotypu bez sygnetu.

Nie stosować na tle, które  
powoduje nieczytelność znaku.
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Stosowanie sygnetu
Mozliwe jest używanie samego sygnetu dla podkre-
ślenia treści i ich związku z marką, w przypadkach:
      W formie powiększonej - dla subtelnego zazna-
czenia obecności marki - w szczególności w różnego 
rodzaju tłach (zdjęcia zespołu, motyw lotosu itp.)
      W formie pomniejszonej - razem z typografią 
(np. linkami odnoszącymi sie do marki Medikliniki). 
Dopuszczalna jest zmiana koloru sygnetu na odcienie 
grafitowego. 
      Z nagłówkami w formie wycentrowanej dla pod-
kreślenia znaczenia treści.

A

A

C

C

B

B
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Barwy podstawowe
Kolory używane w brandingu Medikliniki dzielą się na 
barwy podstawowe i dodatkowe. Kolorami podstawo-
wymi marki są turkusowy i złoty w formie gradientu.
 
Marka została uzupełniona o dodatkowe barwy: 
ciemne tony i pastelowe odcienie, przypisane do 
poszczególnych działów, jakimi zajmuje się klinika 
(szczegóły na str. 28).

Kolor podstawowy 
Pastelowy turkus

Kolor podstawowy
Złoty gradient

RGB 
178 / 221 / 223

CMYK
35 / 0 / 15 / 0 

HEX
#B3DDE1

RGB 
190 / 142 / 70

CMYK
22 / 42 / 78 / 10 

HEX
#BE8E46

 
226 / 188/ 111

12 / 26 /62 / 2 

#E2BC6F

01 02
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Kolory dodatkowe
Marka została uzupełniona o dodatkowe barwy pa-
stelowe, które wspomagają podzielenie poszczegól-
nych dziedzin jakimi zajmuje się klinika. Są to specja-
lizacje medyczne, estetyka i specjalizacje dziecięce. 
Dla każdego z działów pzeznaczone są odpowiednie 
kolory z palety.

Kolor turkusowy pojawia się także w jako nasycony 
kolor przeznaczony do używania na stronie interneto-
wej i materiałach marketingowych. 

02  Logo    Kolorystyka

Kolor dodatkowy
Czerń

Chirurgia plastyczna 
i Estetyka

Kolor dodatkowy
Turkus

Specjalizacje 
medyczne

Kolor dodatkowy
Grafit

Specjalizacje 
dziecięce

RGB 
224 / 220 / 240

CMYK
22 / 4 / 0 / 94 

HEX
#262A2D

RGB 
224 / 220 / 240

CMYK
15 / 15 / 0 / 0 

HEX
#E0DBEF

RGB 
30 / 197 / 205

CMYK
68 / 0 / 25 / 0 

HEX
#1EC5CD

RGB 
178 / 220 / 240

CMYK
22 / 0 / 8 / 0 

HEX
#E0DBEF

RGB 
100 / 111/ 120

CMYK
28 / 12 /5 / 60 

HEX
#646f78

RGB 
250 / 223 / 215

CMYK
0 / 18 / 12 / 0 

HEX
#7BDFD7
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Haboro 
Contrast

Aa
Nista 
Grotesk

Aa

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę 

Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Ńń Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww 

Xx Yy Zz Żż Źź

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę 

Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 

Nn Ńń Oo Pp Rr Ss Tt Uu 

Ww Xx Yy Zz Żż Źź

Typografia
Mediklinika korzysta z połączenia bezszeryfowych 
krojów pisma -  Nista Grotesk i Haboro Contrast.  
Font Haboro w odróżnieniu od grotesku jakim jest 
Nista, cechuje się bardzo wysokim kontrastem.  
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Przykładu użycia 
typografii
Proponowane wielkości nagłówków i tekstu podsta-
wowego przedstawiają podstawowe proporcje.

02  Logo    Typografia

Zdrowe 
podejście
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Zdrowe podejście 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Zdrowe podejście

60 pkt Haboro Contrast 

Nista Grotesk Medium

Nista Grotesk Medium

Nista Grotesk Medium

Nista Grotesk Regular

Nista Grotesk Regular

WEB DRUK

40 pkt 

16 pkt 11 pkt 

18 pkt 12 pkt 

28 pkt 18 pkt 

14 pkt 10 pkt 

13 pkt 9 pkt 
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Ikony
Ikony przedstawiające poszczególne specjalizacje 
zaprojektowane zostały w czytelny sposób z zacho-
waniem swodobnej, naśladującej rysunek linii. 
 

Specyfikacja

Grubość linii: 2,5 pt

Kolor: #262A2D 

Specjalizacje medyczne

Chirurgia plastyczna i Estetyka

Specjalizacje dziecięce
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Pattern
Symbol, który w marce Medikliniki występuje w for-
mie powielonego wielokrotnie wzoru to Kwiat Życia. 
Jest doskonałym przykładem geometrycznej perfek-
cji - równej wielkości koła zachodzą na siebie i tworzą 
idealną harmonię kształtów. 

Pattern znajduje zastosowanie jako element tła -  
w połączeniu z turkusową aplą.
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Elementy 
marki



Rysunki
Rysunki uzupełniajace poszczególne specjalizacje 
medyczne wzorowane są na dawnych leksykonach 
o anatomii i medycynie wykonanych w technice  
miedziorytu. 
 

Kolor: #262A2D 
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Double
exposure
Fotomontaże oparte o efekt podwójnej ekspozycji 
łączą czyste kobiece piękno z motywami natury 
- elementami kwiatowymi, lasem czy łąką.  

03  Elementy marki     Grafiki i ilustracje
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Ilustracje
Dla specjalizacji dziecięcych została zaprojektowana 
postać Misia Medi Tedi, który swoim przyjaznym wi-
zerunkiem umila najmłodszym oczekiwanie na wizytę 
i sprawnie pozwala odnaleźć  specjalizacje medyczne 
kierowane do dzieci. 
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Strona www
Strona internetowa została dostosowa-
na do potrzeb użytkowników  
-  w szybki sposób pozwala umówić  
wizytę, zapoznać się z dostępnymi  
zabiegami i usługami Kliniki. 
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Strona www
Zastosowanie kolorów z palety Medikliniki na pod-
stwie kilku przykładów podstron. Kolory buttonów, 
typografii, linków i ikon pozostają niezmienne. 
W przypadku działów medycyny ogólnej i dziecięcej 
zmienne są grafiki i kolor tła - zaś całość jest oparta  
o ten sam układ. 

Większe zmiany zachodzą w przypadku Chirurgii pla-
stycznej i Estetyki - layout został zmodyfikowany dla 
potrzeb działu. Dodatkowo w detalach (takich jak np. 
linie) używany jest złoty gradient.
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Podstawowa 
identyfikacja

03  Elementy marki     Identyfikacja  

Podstawowym elementem indetyfikacji 
wizualnej jest wizytówka. Jest wzorcowym
przykładem zastosowania układów typograficznych  
charakterystycznych dla Medikliniki.

Zdrowe podejście

+48 91 421 08 31 

+48 667 989 848 

recepcja@mediklinika.eu 

M E D I K L I N I K A

Mickiewicza 55, 

70-385 Szczecin

NIP 852-246-91-60
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Podstawowa 
identyfikacja

03  Elementy marki     Identyfikacja   

„Zdrowe podejście” to najważniejsze hasło wspie-
rające markę. Elementy marki takie jak ulotki, bony 
podarunkowe, vouchery  i materiały wystawiennicze 
mają ten sam spójny schemat, w którym od najniższej 
części strony wyłania się lotos, hasło i złote kropki. 
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Stałe elementy
wizualne

03  Elementy marki     Szablony

Stałe elementy wizualne marki, takie jak logo czy na-
główki występują w określonych, spójnych układach 
graficznych.

Zdrowe podejście Zdrowe podejścieZdrowe podejście

Zdrowe podejścieZdrowe podejście

Nagłówek

NagłówekNagłówek

Nagłówek

Nagłówek

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 

nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel 

lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, 

scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. 

Etiam pellentesque aliquet tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, 

scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. 

Etiam pellentesque aliquet tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 

nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel 

lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 
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Szablony 
w social mediach

03  Elementy marki     Szablony

Podstawowe przykłady spójnych grafik 
do zastosowania w social mediach 
(fb, instagram itp.)

Brandbook 64 65
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Szablony 
w social mediach

03  Elementy marki     Szablony

Podstawowe przykłady spójnych grafik 
do zastosowania w social mediach 
(fb, instagram itp.)
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Reklamy 
w prasie

03  Elementy marki     Szablony

Przykładowa reklama do prasy w formacie A4
prezentuje spójny układ nagłówków i grafik. 
Wspólna warstwa wizualna ułatwia rozpoznanie  
marki Mediklinika na podstawie charakterystycznych 
dla niej elementów.

Zdrowe podejście

Klinika zdrowia
i urody
Ponad 25 specjalizacji lekarskich 
Konsultacje i zabiegi w tym specjalizacje dziecięce  

i chirurgia plastyczna. 

Dowiedz się więcej na:  

www.mediklinika.eu

Haboro Contrast 

Logo Mediklinika

Wyśrodkowane hasło „Zdrowe podejście” 
występuje razem z powięszonym
lotosem i złotymi kropkami.

Nista Grotesk Medium

Nista Grotesk Regular

Dowolne zdjęcie, grafika, rysunek  
lub ilustracja wtopione w tło.

Typografia kolor czarny: CMYK 0/0/0/100 
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