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Firma Meden-Inmed rozpoczęła swoją działalność od dystrybucji
i serwisu urządzeń medycznych, z czasem podążając za swoją pasją
i wykorzystując najnowsze technologie, rozpoczęła produkcję własnego
sprzętu do rehabilitacji.
Obecna nazwa firmy powstała z połączenia działalności
produkcyjnej “Inmed” oraz sprzedażowej “Meden”.
Znakiem łączącym obie nazwy jest Laska Eskulapa (także laska
Asklepiosa, łac. Aesculapius caducifer) – symbol medycyny (sztuki
lekarskiej oraz farmacji. W sztuce przedstawiana jest zwykle w formie
prostego kija z oplatającym go wężem (ze względu na swe linienie –
„odradzanie się” – symbolizuje ciągłą samoodnowę życia, ozdrowienie,
długowieczność, uzdrawianie). Według mitologii greckiej i mitologii
rzymskiej należała do atrybutów boga lekarzy, Asklepiosa (Eskulapa).
W znak graficzny został wpisany również element globu, symbolizujący
rozszerzenie działalności firmy na terenie całego świata.
Logo nie powinno być poddawane żadnym zmianom
naruszającym jego pierwotny kształt oraz zalecaną kolorystykę. Jedyne
dopuszczalne zmiany kolorystyki oraz kształtu są opisane w dalszej
części Księgi.
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Filozofia znaku

Logo powinno być dostarczane wszelkim podmiotom (w tym
przede wszystkim studiom graficznym, drukarniom oraz producentom
materiałów promocyjnych) tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej
wraz z wersją elektroniczną Księgi w celu uniknięcia użycia znaku
niezgodnego z zasadami tożsamości wizualnej firmy Meden-Inmed.
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Wersja podstawowa znaku Meden-Inmed składa się z godła: elementu graficznego - żmijki oplatającej glob, wpisanego w logotyp: napis
Meden Inmed (czcionka Ottawa Bold). Uzupełnieniem znaku Meden-Inmed jest podpis: “Profesjonalna Inżynieria Medyczna” (czcionka Avalon),
występująca również w angielskiej wersji językowej “Professional Medical Engineering”.
Elementy tworzą logo firmy Meden-Inmed i nie mogą, poza szczególnymi przypadkami, występować oddzielnie. Poprzez szczególne
przypadki rozumie się brak możliwości technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku.

Podstawowa wersja znaku może być stosowana w większości sytuacji.
W szczególności, w przypadku konieczności użycia znaku w bardzo
małej skali, kiedy podpis uzupełniający staje się nieczytelny.

Podstawowa i pełna wersja znaku

Podstawowa wersja znaku

W dokumentacjach w języku polskim zaleca się stosowanie znaku
z pełną nazwą w języku polskim, w szczególności, gdy zachodzi
podejrzenie, że znak podstawowy nie będzie identyfikowany z branżą
firmy Meden-Inmed.
Niedozwolone jest stosowanie tej wersji logo w dokumentach
obcojęzycznych.

Pełna wersja znaku w języku polskim

Logo z pełną nazwą w języku angielskim wykorzystywane jest
w dokumentach obcojęzycznych.

Pełna wersja znaku w języku angielskim
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Ottawa Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
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abcdefghijklmnoprstuwxyz
Avalon

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz
Liternictwo w znaku Meden-Inmed

20%

20%

100%
Proporcje znaku Meden-Inmed
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Forma i budowa znaku

100%
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Podstawowym kolorem stosowanym przez firmę Meden-Inmed we wszelkich materiałach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów drukowanych są kolory o wartościach CMYK:

C:83, M: 0, Y: 23, K:0 oraz C: 100, M: 79, Y:0, K:11

Kolory dla znaku

Pantone 662
C100 M79 Y0 K11
R17 G61 B137

Pantone 3115
C83 M0 Y23 K0
R0 G162 B185

100%

TRANSPARENTNOŚĆ BARW

0%
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Wersja monochromatyczna czarna znaku jest dedykowana do druku
czarnobiałego. Obowiązują te same zasady stosowania co dla logo
podstawowego, takie samo pole ochronne i wielkość minimalna.

Wersja monochromatyczna czarna

Wariant achromatyczny służy do wykorzystania w technikach
grawerskich, pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest
zastosowanie podstawowej wersji znaku. Obowiązują te same zasady
stosowania co dla logo podstawowego, takie samo pole ochronne
i wielkość minimalna.

Wersja uzupełniająca znaku występuje w kolorze białym. Wykorzystywana
jest w przypadku braku możliwości zastosowania podstawowej
wersji znaku, np. na bardzo ciemnym tle. Obowiązują te same zasady
stosowania co dla logo podstawowego, takie samo pole ochronne
i wielkość minimalna.

Wersja uzupełniająca
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Wersja jednokolorowa znaku

Wersja achromatyczna
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25 mm

Minimalna wielkość znaku podstawowego podyktowana jest jego
czytelnością i wynosi dokładnie 25 mm szerokości znaku bez
uwzględnienia wielkości pola ochronnego.
Poniżej tej wartości znak traci swoją czytelność.

Wielkość minimalna znaku podstawowego

40 mm
Minimalna wielkość pełnego znaku w języku polskikm podyktowana
jest jego czytelnością i wynosi dokładnie 40 mm szerokości znaku bez
uwzględnienia wielkości pola ochronnego.
Poniżej tej wartości znak traci swoją czytelność.

Wielkość minimalna znaku pełnego
w języku polskim

Skalowanie znaku

40 mm
Minimalna wielkość pełnego znaku w języku angielskim podyktowana
jest jego czytelnością i wynosi dokładnie 40 mm szerokości znaku bez
uwzględnienia wielkości pola ochronnego.
Poniżej tej wartości znak traci swoją czytelność.

Wielkość minimalna znaku pełnego
w języku angielskim
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2x

2x

x

2x

Stosowanie się do pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór
wizualny znaku. Aby znak był wyraźnie widoczny, powinien być otoczony
jak największą strefą ochronną.
Wielkość strefy ochronnej wyznaczono w celu oddzielenia logo od
typografii i innych elementów graficznych, które mogłyby pojawić się za
blisko i zaburzyć widoczność znaku. W miarę możliwości strefa powinna
być większa lub równa 2x, gdzie x to szerokość litery M.

2x

Pole ochronne znaku
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NIE WOLNO zmieniać proporcji między poszczególnymi elementami znaku

Niedozwolone modyfikacje znaku

NIE WOLNO zmieniać położenia elementów znaku względem siebie

NIE WOLNO dodawać cieni ani stosować innych zabiegów graficznych na znaku

NIE WOLNO skalować bez zachowania proporcji oraz deformować znaku

NIE WOLNO zmieniać kolorystyki godła ani żadnego innego elementu znaku
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Zaleca się używanie białego tła dla znaku Meden-Inmed. Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest umieszczanie logo na tłach kolorowych.
Tła nie powinny być zbliżone w kolorze i nasyceniu do kolorów logo. Nasycenie kolorów jasnych nie powinno przekraczać 20%, kolorów ciemnych
10%, a kolorów zbliżonych do koloru logo 15%. W przypadku pojawienia się tła zbyt ciemnego lub wielokolorowego, zaleca się użycie wersji
uzupełniającej znaku Meden-Inmed (zob. str. 7) lub zastosowanie pola ochronnego znaku (zob. str. 9).

Uzupełniająca wersja logo na ciemnym
tle

Tło logo - 15%

Uzupełniająca wersja logo na tle
w kolorze logo

Black - 10%

Logo na polu ochronnym w przypadku
tła wielokolorowego

Yellow - 20%

Logo na polu ochronnym w przypadku
tła z grafiką
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Dopuszczalne kolory tła

Tło białe - wersja zalecana
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Proxima Nova Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz
1234567890

Krój czcionki Proxima Nova został zaprojektowany w 1994 roku pod nazwą Zanzibar w trzech grubościach i sześciu odmianach. Pod koniec
roku 2000 Mark Simonson rozbudował rodzinę o kolejne grubości i zmienił nazwę kroju na Proxima Sans. Kolejna edycja powstała w roku 2003
składała się już z siedmiu fontów o różnej grubości (wraz dopasowanymi do nich odmianami italic) i trzech wariantów szerokości. Po raz trzeci
zmieniono nazwę na Proxima Nova.
Ta ogromna 42 odmianowa rodzina została przygotowana w formacie OpenType i została wyposażona w takie funkcje jak:
bogata tablica znaków dla Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej;
kapitaliki;
cyfry proporcjonalne i nautyczne;
ułamki zwykłe;
liczebniki (liczby porządkowe dla języka angielskiego);
warianty stylistyczne;
znaki alternatywne;
ligatury;
indeksy dolne i górne;
symbole i ozdobniki.

Czcionka jest używana do wszelkich materiałów firmy Meden-Inmed, zarówno tych drukowanych, jak i elektronicznie wypełnianych przez
pracowników. Stosuje się ją także do wszelkiego rodzaju korespondencji firmowej, umów, zaproszeń, listów, itp.
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Firmowa czcionka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A4

Firmowa papeteria

C4

C5
DL

C6
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PRZÓD

IMIĘ I NAZWISKO: Avalon 8pt

tytuł: Avalon 5pt

STANOWISKO / OCCUPATION: Avalon 5pt

Dane firmy i kontaktowe: Avalon 6pt

TYŁ

50mm

90mm
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Wizytówki

Rzeczywisty rozmiar wizytówki

