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Dostępne pliki:

A. Logotyp.

allegro_logo_pomar
allegro_logo_biale

A1. Logotyp podstawowy. Logo Allegro to logotyp, czyli unikalny literniczy zapis nazwy firmy. Zastosowanie nowoczesnego kroju liter 
bezpośrednio wyraża nowoczesny i przyjazny charakter marki. Logotyp jest jednym z dwóch podstawowych 
elementów identyfikującym markę Allegro. Drugim elementem jest charakterystyczny kolor pomarańczowy, 
który jest także wypełnieniem logotypu.
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A2. Warianty. Logotyp Allegro może występować w dwóch podstawowych wariantach: A) Pozytyw - pomarańczowy logotyp
na białym tle, lub B) Negatyw - biały logotyp na pomarańczowym tle. Obie wersje pełnią rolę nadrzędną, a ich
zastosowanie jest uwarunkowane tłem na jakim się znajdują. Pomarańczowy logotyp jest dozwolony na białym 
tle, gdzie biały logotyp poza nadrzędnym pomarańczowym tłem, może również występować na obcych tłach.
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X

4,15 4,43 2,53 4,43

0,70 0,75 0,57 0,48 0,65 0,17

3,93 11

A. Logotyp.

A3. Proporcje. Logotyp Allegro został zaprojektowany z zachowaniem odpowiednich proporcji, wyznaczonych
na podstawie wymiarów danych elementów. Jednostką określającą proporcje jest szerokość litery „l”
(patrz X na rysunku). Niedozwolone jest jakiekolwiek modyfikowanie przedstawionych proporcji.
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A4.1. Pole ochronne.
 Preferowane.

Pole ochronne to umowna przestrzeń wokół znaku, w którą nie może wchodzić żadna obca forma graficzna
(inny znak, grafika itp). Preferowana przestrzeń ekspozycji logotypu Allegro wyznaczona jest przez podwójną
wysokość i szerokość litery „a”. Stosowana jest nadrzędnie na wszystkich nośnikach gdzie chcemy korzystnie
pokazać logotyp Allegro.
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A4.2. Pole ochronne.
 Minimalne.

Minimalne pole ochronne to umowna, minimalna przestrzeń wokół znaku, w którą nie może wchodzić żadna 
obca forma graficzna (inny znak, grafika itp). Minimalna przestrzeń wymagana dla logotypu Allegro, w obu 
wersjach, wyznaczona jest przez wysokość i szerokość litery „a”. Minimalne pole ochronne powinno być zawsze 
zachowane i stosowane na nośnikach gdzie preferowane pole ochronne nie mieści się w formacie.
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A5. Forma zamknięta. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie zamkniętych form dla obu wariantów logotypów Allegro.
Forma zamknięta pokrywa się z preferowanym oraz w uzasadnionych przypadkach także minimalnym polem
ochronnym. Ten wariant logotypu ma swoje zastosowanie na obcych tłach.
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Minimalne pole ochronne

Preferowane pole ochronne

A
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A6.1. Tło.
 Aple.

Logotyp Allegro występuje głównie w dwóch podstawowych wariantach: A) Pozytyw lub B) Negatyw. Poza tymi
wersjami w wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest stosowanie Pozytywu - pomarańczowego logotypu na 
czarnym tle. Natomiast w sytuacjach gdzie musimy zastosować logotyp na obcych tłach, lub istnieją ograniczenia 
produkcyjne zalecane jest stosowanie achromatycznego wariantu.

Pozytyw

Pozytyw

C

A

A B

C D

LogotypWariant achromatyczny

Negatyw

D

B LogotypLogotyp

Logotyp
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A6.2. Tło.
 Niejednorodne.

Brandbook Allegro przewiduje także określone zasady stosowania logotypu na tłach niejednorodnych. 
Pomarańczowy logotyp stosujemy na tłach jasnych i ciemnych. Natomiast na tle pomarańczowym oraz obcym 
(np. inny kolor, zdjęcie) stosujemy biały logotyp. Przy stosowaniu tła niejednorodnego każdorazowo należy 
zwrócić uwagę na czytelność logotypu Allegro względem tła na jakim występuje.

B D

A

A C

B D

C

Logotyp Logotyp

Logotyp Logotyp

 75%  100%

 85%  80%
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A6.3. Tło. Plansza końcowa:
 Jasna/Ciemna.

Podobne zasady co do stosowania logotypu na tłach niejednorodnych tyczą się tworzenia plansz końcowych
(np. w spotach reklamowych). Dodatkowym elementem występującym na planszach są Hasła generyczne.
Podstawowe dwie tonacje tła plansz końcowych to biały i czarny. W zależności od nasycenia tego tła planszy
końcowej stosujemy zamiennie biały, lub czarny kolor dla Hasła generycznego.
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A6.3. Tło. Plansza końcowa:
 Pomarańczowa / Obraz.

Plansze końcowe mogą także występować z pomarańczowym kolorem marki Allegro oraz na czystych zdjęciach.
W obu przypadkach logotyp Allegro przyjmuje wówczas biały kolor. Na pomarańczowym tle Hasło generyczne 
może występować w czarnym kolorze, gdzie na wariancie ze zdjęciem zalecany jest biały kolor dla Hasła.
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A7. Wielkości minimalne Przedstawione wielkości minimalne występowania logotypu Allegro w formie elektronicznej oraz druku zostały
ustalone w oparciu o czytelność znaku i nie należy ich przekraczać. Skalowanie poniżej tych wartości spowoduje
utratę czytelności oraz obniżenie jakości odwzorowania znaku.

20 mm 35 px
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A8. Nieprawidłowe użycie. Strona ilustruje błędy związane z powielaniem oraz wykorzystywaniem logotypu marki.

A. Logotyp.

Nie dodawać obcych form graficznych

Nie obracać i pochylać

Nie stosować perspektywy

Nie stosować outline

Nie stosować efektu cienia

Nie przestawiać i manipulować
wielkościami liter

Nie manipulować kolorystyką marki

Nie stosować zapisu w postaci
adresu strony internetowej

Nie zniekształcać mechanicznie
(nie ściągać i nie rozciągać)
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A9. Favicon Favicon - ikona, która pojawia się przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej. Ikona ta 
powinna mieć postać obrazka o rozmiarach 16x16 lub 32x32 pikseli. Przedstawiony poniżej favicon ma również 
zastosowanie w przypadku sub-brandów.

www.allegro.pl

Allegro.pl

32 px 16 px

Dostępne pliki: allegro_favicon .jpg .png .eps .ai .svg



16.Allegro Brandbook 2019A. Logotyp.

A10.1. Typografia.
   Font podstawowy.

Open Sans to nowoczesny font bezszeryfowy zaprojektowany przez Steve’a Mattesona. Posiada pełen zestaw 
897 znaków zawierający standardy ISO Latin 1, alfabet łaciński CE, grecki oraz cyrylice. Open Sans został 
zaprojektowany w taki sposób, aby zachować swój przyjazny charakter przy zachowaniu neutralnej formy. 
Został on zoptymalizowany do funkcjonowania w internecie, w aplikacjach mobilnych, interfejsach czy też pod 
kątem druku. Open Sans posiada licencję Apache License oraz jest dostępny w bibliotece Google Fonts.

Dostępne pliki: OpenSans-Light
OpenSans-Regular

.ttf

AaBbCc 123
A

1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXYZ
abcdefghijklmnoprstwuxy z
1234567890!@#$%^&*( )

A
abcdefghijklmnoprstwuxy z

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXYZ
abcdefghijklmnoprstwuxy z
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXY Z
abcdefghijklmnoprstwuxy z
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXYZ
abcdefghijklmnoprstwuxyz
1234567890!@#$%^&*( )

OpenSans-Semibold
OpenSans-Bold

OpenSans-ExtraBold
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A10.2. Typografia.
   Font systemowy.

W przypadku mediów, w których wybór czcionki jest ograniczony (np. prezentacja Power Point, dokumenty 
Word, stopka e-mail itp.) dopuszczalne jest używanie czcionki systemowej Arial.

A. Logotyp.

AaBb 12
Arial Regular , 10 p t

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXY Z
abcdefghijklmnoprstwuxy z
1234567890!@#$%^&*( )

Arial Bold, 10 p t

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXYZ
abcdefghijklmnoprstwuxyz
1234567890!@#$%^&*( )

Arial Italic, 10 p t

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXY Z
abcdefghijklmnoprstwuxy z
1234567890!@#$%^&*( )

Arial Bold Italic, 10 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWUXYZ
abcdefghijklmnoprstwuxyz
1234567890!@#$%^&*( )

Arial
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A11.1. Kolor wiodący. Wiodącym kolorem Allegro jest pomarańcz, określony według wzornika jako Pantone® Orange 021.
Poniżej przedstawiono opis koloru pomarańczowego w podstawowych, najczęściej stosowanych standardach.

A. Logotyp.

Dostępne pliki: allegro_kolor_wiodacy
allegro_paleta_podst

.ai .ase

Tint 80% Pantone® Orange 021C/U

CMYK: 0/70/100/0

RGB: 255/90/0

HEX: #ff5a00

RAL: 2004

Tint 60%
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A11.2. Kolor neutralny. Kolorem neutralnym stanowiącym dopełnienie podstawowego pomarańczu w przestrzeni identyfikacji wizualnej 
jest srebrny Pantone® 705. Poniżej przedstawiono opis koloru w podstawowych, najczęściej stosowanych 
standardach.

A. Logotyp.

Dostępne pliki: allegro_kolor_neutr
allegro_paleta_podst

.ai .ase

Tint 80%

Tint 60%

Pantone® Cool Gray 2

CMYK: 0/0/0/10

RGB: 239/239/241

HEX: #e6e6e6

RAL: 9006
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A11.3. Kolor dodatkowy. Poza kolorem wiodącym w ikonach mobilnych występuje dodatkowy kolor czarny, który stanowi kontras 
względem jasnej kolorystyki podstawowej. Poniżej przedstawiono opis koloru w podstawowych, najczęściej 
stosowanych standardach.

A. Logotyp.

Dostępne pliki: allegro_kolor_dodat
allegro_paleta_podst

.ai .ase

Tint 80%

Tint 60%

Pantone® Black 6 C

CMYK: 0/0/0/100

RGB: 0/0/0

HEX: #000000

RAL: 9017
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B1.1. Slogan.
 Hasło generyczne.

Logotyp Allegro występuje także w wariancie ze sloganem. Generyczne hasła mogą występować tuż obok 
logotypu Allegro dopełniając jego komunikację. Zamknięciem graficznym logotypu ze sloganem jest pionowa 
linia na końcu hasła generycznego symbolizująca kursor.

B. Architektura marki.

Dostępne pliki: allegro_slogan_szabl .ai .eps
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B1.2. Slogan.
 Budowa.

Budowa i zależność pomiędzy logotypem Allegro, a sloganem zostala przedstawiona na poniższym diagramie.
Tworzenie nowych haseł jest możliwe jedynie przy dokładnym stosowaniu opisanych zasad.

B. Architektura marki.

Slogan
0,5 pt

x x x

y
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B2.1. Submarka. W architekturze marek Allegro wyróżniamy także Submarki, czyli podmarki zależne od Allegro,
ale posiadające własny komunikat.

B. Architektura marki.

Submarka

Dostępne pliki: allegro_submarka_szabl .ai .eps
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B2.2. Submarki.
 Zestaw.

Submarkami mogą być serwisy dedykowane np. Allegro Moda, akcje specjalne np. Allegro Charytatywni, lub 
podstrony funkcyjne np. Allegro Archiwum.

B. Architektura marki.

Dostępne pliki: allegro_submar_strefamarek
allegro_submar_kupony

.jpg .png .eps .ai .svgallegro_submar_archiwum
allegro_submar_charytat

allegro_submar_inspiracje
allegro_submar_tech

Strefa Marek Charytatywni

Kupony Inspiracje

Archiwum Tech
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B2.3. Submarki.
 Budowa.

B. Architektura marki.

Submarka

x

50 mm

x
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B3.1. Wyszukiwarka.
 

Wyszukiwarka może funkcjonować jako element identyfikacyjny. Może być używana wymiennie z logotypem lub 
uzupełniająco, np. jako packshot w produkcjach video. Ważne, aby wykorzystywana była zgodnie z opisanymi 
zasadami.

B. Architektura marki.

czego	szukasz? Wszystkie kategorie

Dostępne pliki: allegro_wyszukiwarka .ai .eps
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B3.2. Wyszukiwarka.
 Budowa / Font.

Wyszukiwarka posiada określony font (open sans light), który jest stosowany w jej oknach. Treść w oknach 
może być modyfikowana i dostosowywana do tego, co chcemy komunikować – różne kategorie, różne pytania. 
Dopuszczalna jest modyfikacja szerokości ramki wyszukiwarki, ale z zachowaniem brzegowych wartości 
modułów.

B. Architektura marki.

Open Sans Light 19 ptOpen Sans Light 24 pt

czego	szukasz?y Wszystkie kategorie

x

x

x

50 mm

x x xxx 2x 2xx
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B3.3. Wyszukiwarka.
 Wariant kolorowy.

Wyszukiwarka posiada wersję kolorową z pomarańczowym logotypem, kursorem i przyciskiem [SZUKAJ]  
oraz szarą ramką. Wszystkie wartości kolorów także są określone.

B. Architektura marki.

czego	szukasz? Wszystkie kategorie
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B3.4. Wyszukiwarka.
 Wariant monochromatyczny / TV.

Wyszukiwarka posiada wersję monochromatyczną z logotypem, kursorem, przyciskiem [SZUKAJ] i ramką  
w kolorze białym do stosowania na tłach dynamicznych i ciemnych.

B. Architektura marki.
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B4. Co-branding. Branding Allegro bardzo często współistnieje partnersko z innymi markami. Dlatego też standardy graficzne 
Allegro przewidują taką sytuację. Na specjalnej belce opartej na minimalnym polu ochronnym, tworzymy dwie 
płaszczyzny. Na lewej belce zawsze występuje logotyp Allegro, natomiast na kolejnej logo partnera.

B. Architektura marki.

Dostępne pliki: allegro_cobranding_pomar_szabl
allegro_cobranding_biale_szabl

.ai .eps
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