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Historia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie sięga lat 60. XX 
wieku. Nadrzędną ideą instytucji jest spotkanie i przenikanie
się kultur w postaci różnego rodzaju wydarzeń o charakterze 
artystycznym.

W związku z kończącymi się pracami budowlanymi, CSK 
zorganizowało konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej 
marki. Projekt obejmował stworzenie wizerunku, który zdoła 
uchwycić charakter i aspiracje Centrum w dzisiejszym świecie.

Instytucja z misją

Pierwszym krokiem było stworzenie logo - unikatowego 
symbolu, który uchwyci wartości instytucji i zidentyfikuje markę 
w regionie. Z uwagi na różnorodność wydarzeń organizowanych 
przez CSK, zdecydowałem się na abstrakcyjny kształt 
reprezentujący ideę “spotkania i przenikania się kultur”.

Jej dodatkowym podkreśleniem została kontrastująca 
kolorystyka, wykorzystana później w komunikacji wizualnej 
Centrum.

Idea ujęta w znaku

Jednym z wyzwań było opracowanie identyfikacji, która 
pomimo zróżnicowania wydarzeń pozostanie zunifikowana, 
elastyczna i atrakcyjna. Aby to osiągnąć, opracowałem język 
wizualny pozwalający na utrzymanie spójnego charakteru 
Centrum na przestrzeni wszystkich punktów styku marki.

W skład realizacji weszły m.in. materiały akcydensowe, 
identyfikatory, opaski i bilety wstępu, plakaty promujące 
wydarzenia oraz elementy identyfikacji przestrzennej CSK.

Projekt został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, 
jednak nie został wybrany jako zwycięski.

Spójny wizerunek

Proces projektowy
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Fleet & More Management to warszawska firma oferująca 
szereg usług i rozwiązań kluczowych do efektywnego 
zarządzania flotą samochodową (Car Fleet Management). 
Zakres działalności firmy to m.in. wynajem samochodów, 
leasing, ubezpieczenie czy kompleksowa obsługa floty.

W związku z rozwojem firmy, w 2015 roku pojawiła się potrzeba 
zredefiniowania wizerunku marki. Celem było stworzenie 
identyfikacji odzwierciedlającej kompleksowość i profesjonalizm 
usług F&MM. Kluczowym było podkreślenie przewag 
konkurencyjnych firmy, co w efekcie pozwoli jej wyróżnić się
na rynku lokalnym i globalnym.

Kontekst

Pierwszym krokiem był kompleksowy research otoczenia 
biznesowego firmy. Analiza danych pozwoliła rozpoznać serię 
podobieństw i zależności wśród wizerunków konkurencyjnych 
marek, które zostały później wykorzystane na korzyść F&MM.

Etap projektowania należało rozpocząć od zaprojektowania 
nowego logo. Został stworzony całkowicie nowy znak - lekki
i subtelny a zarazem wyrazisty i zapamiętywalny. Symbol 
odnosi się do zarządzania i analityki danych oraz do pierwszej 
litery nazwy firmy.

Podejście i metoda działania

Na podstawie wniosków z researchu, opracowany został zestaw 
kolorystyczny, który okazał się być niszowym w odniesieniu
do konkurentów F&MM. Oprócz tego rozszerzyłem sam projekt 
logo o motyw przewodni. Dzięki tym zabiegom firma zdobyła 
silną identyfikację wizualną, która skutecznie wyróżnia się
na tle konkurencji.

Unikatowy charakter marki

Proces projektowy



















W obronie sieci
internetowych
Identyfikacja wizualna i strona www dla ITORO
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ITORO to firma specjalizująca się w kompleksowym wdrażaniu 
usług obrony przed atakami typu DDoS. Cechą, która wyróżnia 
ITORO jest aktywny system, dzięki któremu potencjalne 
zagrożenia są nie tylko wykrywane, ale również filtrowane, 
przekierowywane lub blokowane, by zapewnić bezproblemowe 
działanie sieci.

Celem projektu było stworzenie silnej identyfikacji wizualnej 
marki, która skutecznie wyróżni ją na tle konkurencji i w czytelny 
sposób przedstawi ofertę firmy.

Aktywna ochrona

Pierwszym krokiem było opracowanie języka wizualnego, który 
będzie skutecznie odzwierciedlał charakter i aspiracje marki.
W tym celu powstał projekt logo, oparty na dwóch symbolach - 
tarczy (obrona) oraz byka (atak). Celem takiego podejścia była 
prezentacja dualizmu rozwiązań oferowanych przez ITORO.

Kolejnymi elementami narracji wizualnej było stworzenie palety 
kolorystycznej, dobranie typografii, selekcja fotografii oraz 
zaprojektowanie zestawu ikon i ilustracji. W taki sposób marka 
zyskała swój język, umożliwiający spójną i konsekwentną 
komunikację wizualną.

Zdefiniować siłę

Głównym nośnikiem oferty ITORO jest strona internetowa, 
dlatego jej intuicyjne przygotowanie było kluczowe dla sukcesu 
sprzedażowego.

Pierwszym etapem było stworzenie makiet funkcjonalnych
(UX) prezentujących architekturę treści. Następnie strona 
została docelowo zaprojektowana (UI) przy wykorzystaniu 
opracowanego języka wizualnego. Cały projekt został 
przygotowany z uwzględnieniem RWD i dobrych praktyk SEO. 
Końcowym etapem prac był nadzór nad procesem realizacji 
strony oraz późniejszy audyt i ewaluacja wdrożonych rozwiązań.

Marka w sieci

Proces projektowy



















Nowy wizerunek
dostawcy mediów
Publikacja drukowana dla TV SAT 364
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TV SAT 364 to polski dostawca usług multimedialnych z ponad 
25-letnim doświadczeniem w branży. Firma od dłuższego czasu 
nie przykładała uwagi do kwestii wizerunkowych i sposobu 
postrzegania swojej marki.

W związku z rosnącymi potrzebami odświeżenia identyfikacji, 
zostałem poproszony o przygotowanie katalogu z ofertą firmy 
ujętą w nowej szacie graficznej. Publikacja miała być 
rozdystrybuowany wśród abonentów TV SAT 364,
by zaprezentować usługi w odświeżonej odsłonie i tym samym 
ulepszyć komunikację na linii marka - klient.

Nowy początek

W tym przypadku podstawą działania było logo dostarczone 
przez klienta. W oparciu o znak, wypracowany został język 
wizualny bazujący na zaokrąglonych kształtach, żywych 
kolorach i wyrazistej typografii. Uzupełnieniem była staranna 
selekcja zdjęć, które odnosiły się do wybranych grup 
docelowych marki. Całość dopełnił zestaw dedykowanych ikon, 
współgrający z treściami tekstowymi folderu.

W rezultacie powstał 56-stronicowy katalog zawierający 
kompletną ofertę TV SAT 364 w nowej, świeżej formie wraz
z misją, wizją i obietnicą marki. Firma otrzymała własny język 
wizualny, który może być z powodzeniem wykorzystywany
w pozostałych punktach styku.

Określenie wyrazu marki

Proces projektowy



















Marka uchwycona
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Wybrane projekty logo
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Logo jest często “pierwszym wrażeniem”, które pozostawia po 
sobie firma w kontakcie z klientem. Warto więc, by było trafne
i przemyślane. Niezależnie od tego czy marka jest elegancka
i luksusowa czy też młodzieżowa i pełna życia - dobre logo 
będzie identyfikowało i pomoże zbudować pozytywne relacje
z odbiorcą.

Unikatowy znak marki

Projektowanie rozpoczynam od poznania marki - jej 
specjalizacji, celów, wartości oraz otoczenia biznesowego. 
Zebrane informacje służą wypracowaniu koncepcji na znak. 
Celem jest stworzenie symbolu, który w niepowtarzalnej formie 
jasno uchwyci wartości marki i skutecznie wyróżni ją na rynku.

Tworzenie znaku

Proces projektowy





















Od idei
po realizację
Pomagam tworzyć silne marki, które odpowiadają realnym
potrzebom biznesowym i tworzą autentyczne relacje z odbiorcami.

Usługi

Audyt i analiza
Strategia marki
Strategia komunikacji
Nadzór kreatywny

Doradztwo

Logo
Identyfikacje wizualne
Opakowania
Publikacje drukowane

Projektowanie

Więcej na temat procesu na pacholczyk.co/services



Dla marek,
które znaczą

Usługi

W dynamicznie zmieniającym się świecie stawiam na autentyczne 
marki pozbawione szumu. Moimi działaniami wspieram
te, za którymi stoi idea poprawy naszego codziennego życia.

Od ponad 6 lat pomagam firmom w kraju i za granicą określa ich 
tożsamość oraz budować skuteczne i trwałe relacje z odbiorcami. 
Zdobyte doświadczenie pozwala mi na opracowywanie strategii 
wizerunkowych oraz wdrażani ich na płaszczyźnie druku i internetu 
przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków.

Przez lata miałem okazję współpracować ze wspaniałymi ludźmi
i markami z całego świata. Oto niektóre z nich:

Behance
Branding Monitor
From up North
LogoInspirations.net
LogoMoose
LogoPond

Packaging of the World
The Design Blog
The Dieline
UltraLinx
We And The Color

Wyróżnienia

Branding Element LOGOS 4
Products and Services of Łódź Creative Industry
Speaker at Dribbble Meetup Łódź
Jury member - Best Polish Rebranding of 2016
Interview for LogoInspirations.net
Nominee - Best Polish Rebranding of 2015

Publikacje i wystąpienia
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