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Manual / Czym jest ramka?

Ramka to symbol BNP Paribas - łączy, 
skupia naszą uwagę na ludziach 
i głównym przekazie. Jeśli masz coś 
ważnego do przekazania, wpisz to 
w ramkę. Ramka działa we wszystkich 
nośnikach - w prasie, outdoorze 
i internecie.



Manual / Skąd pochodzi ramka

Ramka jest zielona,
kobiety określają jej barwę  
jako emerald green.
Dział DTP woli jednak inny opis:

Ramka wynika z kształtu  
logotypu BNP Paribas.

Kolor zielony to jedyny, w jakim może 
występować ramka.

C: 100  M: 0  Y: 80  K: 0
R: 0   G: 151 B: 95 



Manual / Proporcje ramki na KV

Maksymalna wielkość ramki na KV (A)
to sześciokrotność szerokości sygnetu 
z logotypu - zarówno na wysokość, 
jak i na szerokość.

Minimalna wielkość ramki na KV (B)
to trzyipółkrotność szerokości sygnetu  
z logotypu - zarówno na wysokość,  
jak i na szerokość.

Ramka nie może wychodzić poza 
obszar KV.

A

B

6 x

5 x

3,5 x



Manual / Umiejscowienie  
oraz podział ramki na KV

symetryczne umiejscowienie ramki
(ramka umieszczona w połowie na 
zdjęciu a w połowie na białym tle) 
niesymetryczne umiejscowienie  
ramki (ramka na zdjęciu)

A

B

CZY KIEDY 
DOROSNĘ, BĘDĘ MÓGŁ 
SIĘ DALEJ ROZWIJAĆ?
NASZĄ ODPOWIEDZIĄ
JEST DZIAŁANIE.
WEJDŹ NA TYJESTESZMIANA.PL
I WYBIERZ PROJEKT EKOLOGICZNY.

Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata
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zawsze stosujemy  
podział ramki
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Manual / Odległość tekstów  
od zdjęcia na KV

Nie określamy odległości tekstu  
od zdjęcia, ponieważ na różnych KV może 
występować różna ilość tekstu.  
W tym przypadku ważne jest też wyczucie  
projektanta. 

Jednak minimalna odległość tekstów  
umieszczonych pod zdjęciem od zdjęcia  
na KV to połowa wysokości sygnetu  
z logotypu.

minimalna 
odległość = 
1/2 wysokości
sygnetu

1/2



= 6 mm

Tekst może być zapisany  
mniejszym rozmiarem czcionki.

TO,  
CO JEST
NAJWAŻNIEJSZE

Wyjściowe parametry ramki:
wys.: 100 mm, szer.: 100 mm
grubość: 7 pkt

Ramkę skaluj proporcjonalnie

Manual / Jak wpisywać treść



Manual / Jak wpisywać treść

Pamiętaj o czytelności

Pamiętaj o tym, by zachować
odpowiednią odległość tekstu 
od ramki.

Użyj mniejszego rozmiaru czcionki, 
aby wpisać dłuższy tekst.

Tekst na górze może się różnić
rozmiarem czcionki względem 
tego poniżej.

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR 
ADIPISCING ELIT, 
SED DO EIUSMOD



Manual / Typografia ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ
abcdefghijklmnoprstuwz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ
abcdefghijklmnoprstuwz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ
abcdefghijklmnoprstuwz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ
abcdefghijklmnoprstuwz

BNPP Sans Condensed - Bold

BNPP Sans Condensed - Light

BNPP Sans - Light

BNPP Sans - Regular

BNPP Sans Condensed - Bold
headline poza ramką,
headline w ramce,
subheadline w ramce

BNPP Sans Condensed - Light
subheadline poza ramką

BNPP Sans - Light
body text (np. w ulotkach, materiałach 
informacyjnych), disclaimery

BNPP Sans - Regular
boldowania w body text 
(np. w ulotkach, materiałach 
informacyjnych)



Manual / Headline

CZY KIEDY 
DOROSNĘ, BĘDĘ MÓGŁ 
SIĘ DALEJ ROZWIJAĆ?
NASZĄ ODPOWIEDZIĄ
JEST DZIAŁANIE.
WEJDŹ NA TYJESTESZMIANA.PL
I WYBIERZ PROJEKT EKOLOGICZNY.

Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata

Subheadline
poza ramką

Oferta/produkt

Opis produktu

Headline
poza ramką

Headline
w ramce

BNPP Sans Condensed - Bold
headline w ramce,
headline poza ramką,
subheadline w ramce

BNPP Sans Condensed - Bold
Oferta/produkt, opis produktu

BNPP Sans Condensed - Light
subheadline poza ramką



Manual / Headline / Disclaimer

Headline w ramce (A) pisany jest zawsze 
fontem BNPP Sans Condensed - Bold  
WIELKIMI LITERAMI, bez kropki na końcu 
zdania (kropka może się pojawić, kiedy 
w headlinie jest więcej niż jedno zdanie), 
kolorem czarnym lub białym. 
Oferta/produkt (B) pisany jest zawsze 
fontem BNPP Sans Condensed - Bold, jego 
nagłówek WIELKIMI, a treść małymi literami,
zawsze kolorem czarnym.
Disclaimer (C) pisany jest zawsze fontem 
BNPP Sans Condensed - Light małymi 
literami. Disclaimer powinien być mały, 
jednak umożliwiający bezproblemowe 
przeczytanie. Zawsze kolorem czarnym.
Informacje ofertowe powinny znaleźć się 
pod ramką. 

A

C

B



Manual / Headline, logotyp, claim

Headline najczęściej znajduje się 
w dolnej części ramki z lewej strony (A).

Dopuszczalne jest przeniesienie 
headline’u w górną część ramki, jeśli 
będzie to sprzyjać jego lepszej 
czytelności i/lub lepszej kompozycji (B).

W zależności od tła dopuszcza się 
headline biały lub czarny.

Logotyp znajduje się zawsze z lewej 
strony KV (C). 
Claim „Bank zmieniającego się świata” 
znajduje się zawsze pod logotypem 
i stanowi jego integralną część (C). 

A

B

C



ŚWIAT BEZ 
GRANIC TO 
CORAZ WIĘCEJ 
MOŻLIWOŚCI

KONTO OTWARTE NA CIEBIE
Płać za granicą Kartą Otwartą na Świat.
Bez dodatkowych kosztów za przewalutowanie 
w prawie 160 walutach.

Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonego przez organizację płatniczą Mastercard. 
Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”). Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu 
wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej – obowiązujący na dany dzień – jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje w przypadku wszystkich transakcji płatniczych wykonanych 
ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny. Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji i opłat, dostępnych  
w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 
oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Wejdź na bnpparibas.pl

Jeżeli komunikujesz jeden benefit, 
staraj się go umieścić w ramce.

Jeśli komunikatów jest więcej, masz
kilka opcji wyboru:

Jeżeli oferta zawiera więcej  
benefitów, wypisz je poniżej
głównego z nich

lub wybierz wariant  
z niesymetrycznym podziałem KV.

Manual / Format pionowy

CZY KIEDY 
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Jeśli konieczne jest powiększenie logo BNP,  
dopuszczalne jest przesunięcie ramki 
względem osi.

Manual / Format poziomy



Format pionowy instastories

Format poziomy preroll

Format pionowy post na Facebooku

Manual / Rozwiązania digitalowe

1
2

3
1

2

3

Pamiętaj! Jeśli tylko możesz, trzymaj 
symetryczny układ.



Manual / Dobór zdjęć

Dopuszczalne jest pokazywanie scen 
bez ludzi w pobocznej komunikacji (A).

Dopuszczalne jest wpisanie tekstu bez 
grafiki w pobocznej komunikacji, 
np. w małych formach, takich jak 
banerek internetowy (B), koperta, list.

ELIT, SED 
DO EIUSMOD

A

Ramka lubi emocje, prawdziwe sytuacje, 
niepozowane zdjęcia.

B



Manual / Dobór zdjęć

Nie należy stosować zdjęć sztucznych, 
sztucznie upozowanych, szparowanych 
i renderów.



Manual / Jakie zdjęcia lubimy

Preferujemy zdjęcia z płytką głębią
ostrości, skupione na bohaterze.

Jeśli uznasz, że tło pomoże w zrozumieniu 
przekazu, śmiało!
Wiemy, że to też zadziała.



Manual / Dobór zdjęć

Dobór zdjęć
w komunikacji wspomagającej 
Jeśli na zdjęciu nie ma ludzi, trzeba  
zadbać, aby ramka pozostawała 
w interakcji z przedmiotem, który jest
głównym bohaterem zdjęcia.

Możemy pokazywać zastosowanie 
przedmiotów, ich bezpośrednią 
interakcję z człowiekiem (A).

Opcją jest również pokazywanie  
przedmiotów bez bezpośredniej 
interakcji z człowiekiem w danej chwili, 
jednak z nim powiązanych lub 
mu służących (B).

Nie pokazujemy na zdjęciach produktów 
bankowych (karty, inne).

B

A



Ramka lubi być blisko ludzi.

Manual / Ramka lubi ludzi

Wpisuj w ramkę to, co najważniejsze
w komunikacie. TO,  

CO JEST
NAJWAŻNIEJSZE



To, co najważniejsze, możesz wpisać 
również jak na załączonym przykładzie.

Manual / Ramka lubi podział

TO,  
CO JEST 
NAJWAŻNIEJSZE

Wpisując tekst, staraj się nie zasłaniać 
oczu bądź ust postaci. 



Manual / Ramka 3D / Digital

W digitalu - w celu wyróżnienia/ 
zdynamizowania zdjęcia lub też innego 
wykorzystania jego specyfiki można 
użyć ramki przestrzennej, pozostającej 
w interakcji z elementami zdjęcia. 
Element ten jednak zawsze musi 
pozostać czytelny jako kwadratowa 
ramka.

Ramkę przestrzenną stosujemy wtedy, 
kiedy mamy pewność, że podbije 
ona moc zdjęcia, wzmocni jego 
komunikat.



Przy stosowaniu ramki przestrzennej 
należy unikać zdjęć, które zawierają 
zbyt wiele elementów, planów 
czy postaci, co może przyczynić się  
do chaosu wizualnego oraz 
zachwiania proporcji ramka - zdjęcie.
Tekst w ramce nie powinien być
zbyt mały.

Pamiętaj! Bohater powinien znajdować się 
w centrum ramki.

Manual / Ramka 3D / Digital



Oto przykład, kiedy komunikat 
nie zawiera zdjęcia lub grafiki.

Manual / Ramka lubi podział

TO, CO JEST 
NAJWAŻNIEJSZE



Manual / Proporcje zdjęcia na KV

Podstawowe proporcje 
– 4/8 powierzchni KV (A).
W przypadku gdy na KV znajduje się duża 
ilość tekstu i/lub elementów 
graficznych, dopuszcza się inne
proporcje zdjęcia, jednak nie mniejsze niż 
3/8 (B) i nie większe niż 5/8  
zajmowanej powierzchni KV (C).

"Sztywne" podziały 3/8, 4/8 i 5/8  DOTYCZĄ 
standardowych materiałów, które umieszczane są 
obok siebie i które można porównać: ulotki, plakaty itp.  

NIE DOTYCZĄ natomiast reszty materiałów  
w niestandardowych formatach, np internet, lokalne 
ogłoszenia itp. W tych przypadkach poruszamy się 
płynnie w ramach 3/8 – 5/8 (uwzględniając wyższość 
4/8)  oraz zdajemy na wyczucie projektanta. 

3/8
3/8

B

5/8
5/8

C

4/8 4/8A



Manual / Witryny

Przykłady witryn 

      300 × 100 cm

      120 × 100 cm

      100 × 300 cm

A

B

C

A

B

C



Manual / Prasa

Przykłady ogłoszeń prasowych

       285 × 222 cm

       210 × 297 cm

A

B

A

B



Manual / OOH

Przykłady materiałów OOH

       5000 × 2000 cm

       1500 × 3000 cm

       1500 × 3000 cm

       500 × 240 cm

A

CB

D

A

C

B

D



Manual / Prasa lokalna

Przykłady ogłoszeń w prasie lokalnej
z dwoma adresami oddziałów:

       210 × 297 cm

       210 × 148 cm

Przykłady ogłoszeń w prasie lokalnej
z jednym adresem oddziału:

       210 × 297 cm

       210 × 148 cm

A

C

B

D

A

C

B

D



Manual / Listy

Przykłady ogłoszeń prasowych

       Pola zarezerwowane w liście 
       poleconym

       Pole zarezerwowane w liście     
       zwykłym

A

B

A

B



Manual / Raport roczny



Manual / Zaproszenia

      Zaproszenie online 
 
      Zaproszenie drukowane (format DL)

A
B

A

B



 

Manual / Bankomat

Proponujemy zachować niesymetryczny 
układ z KV, gdzie oferta pojawia się  
na białej planszy pod zdjęciem, 
dodatkowo możemy łatwo eksponować 
benefity - w tym przypadku kartę oraz 
logo banku.



Manual / Banery

A, B - proponujemy trzymać się układu, który został zaproponowany jako pierwotny,  
tj. zdjęcie + ramka na górze, oferta w dolnej części. Zalecamy też większy button „SPRAWDŹ”.

BA
B    Baner 300 × 600
• ramka na zdjęciu (opcja 
  alternatywnej ramki)
• headline w ramce
• oferta na białej apli
• większy przycisk „SPRAWDŹ”

A    Baner 320 × 480
• ramka na zdjęciu
• oferta na białej apli
• większy przycisk „SPRAWDŹ”



Manual / Banery A

B

C

A    Baner 300 × 250 
• ramka w formacie banera
• alternatywne zdjęcie z jednym bohaterem
• pionowy podział zdjęcie/oferta
B    Baner 200 × 200 
• ramka w formacie banera
• brak zdjęcia ze względu na mały format

C    Baner 160 × 600
• ramka na zdjęciu
• pionowy podział zdjęcie/oferta
• większy przycisk „SPRAWDŹ”

Na bardzo małych formatach 
dopuszczalne jest zrezygnowanie 
z ramki   A   i   B   .

Nigdy nie wolno otaczać ramką całego 
banera, ogłoszenia   D   .

D



Manual / Banery

A

B

C

A    Baner 600 × 200 
• pionowy podział oferta/zdjęcie
• ramka w proporcjach zdjęcia
• większy przycisk „SPRAWDŹ” 

B    Baner 854 × 225
• pionowy podział oferta/zdjęcie
• ramka w proporcjach zdjęcia
• większy przycisk „SPRAWDŹ”  

C    Baner 750 × 200
• pionowy podział oferta/zdjęcie
• ramka w proporcjach zdjęcia
• większy przycisk „SPRAWDŹ”



Manual / Landing Page

      Landing Page z formularzem 
 
      Landing Page bez formularza A

B

A
B



DZIĘKI!
BYE!


