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EuropeGAS Wizerunek dealera Wizytówka

EuropeGAS Sp. z o.o.      ul. Hurtowa 13      15-399 Białystok      Poland

NIP: PL677-22-45-880

automotive LPG/CNG systems manufacturer

Nazwa firmy dealera

adres firmy

adres e-mail

00 000 00 00

+00 000 000 000

adres strony www

Imię, nazwisko
Stanowisko

a
b

c

MIEJSCE NA LOGO DEALERA

Wymiary: 90 x 50 mm
Kolory druku:
CMYK: 90/90/0/0
Teksty: CMYK: 90/90/0/0
Podłoże: kreda mat 350 g/m2.
Uszlachetnienie: folia mat dwustronnie.

Imię, nazwisko:
Ubuntu medium
rozmiar: 11 pkt. 

Stanowisko:
Ubuntu italic
rozmiar: 8 pkt. 

Nazwa firmy dealera:
Ubuntu medium
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

Pozostały tekst:
Ubuntu regular
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

a

b

c



LPG/CNG solutions

MIEJSCE NA LOGO DEALERA

Nazwa firmy dealera

adres firmy

adres e-mail

00 000 00 00

+00 000 000 000

adres strony www

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minimveniam,

quisnostrudexercitation

EuropeGAS Wizerunek dealera Papier firmowy

a

Format A4 (210 x 297 mm)
Kolory druku:
CMYK
Teksty: CMYK: 90/90/0/0
Podłoże: papier matowy 90 g/m2.

Nazwa firmy dealera:
Ubuntu medium
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

Pozostały tekst:
Ubuntu regular
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

a



EuropeGAS Wizerunek dealera Teczka ofertowa

Wymiar: 217 x 302 mm
Kolory druku:
CMYK
Teksty: CMYK: 90/90/0/0
Podłoże: papier matowy 300 g/m2.

Nazwa firmy dealera:
Ubuntu medium
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

Pozostały tekst:
Ubuntu regular
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

a

LPG/CNG solutions

MIEJSCE NA LOGO DEALERA

Nazwa firmy dealera

adres firmy

adres e-mail

00 000 00 00

+00 000 000 000

adres strony www

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minimveniam,

quisnostrudexercitation

a



LPG/CNG solutions

MIEJSCE NA LOGO DEALERA

Nazwa firmy dealera

adres firmy

adres e-mail

00 000 00 00

+00 000 000 000

adres strony www

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minimveniam,

quisnostrudexercitation

EuropeGAS Wizerunek dealera Blok biurowy

a

Format A4 (210 x 297 mm)
Kolory druku:
CMYK
Teksty: CMYK: 90/90/0/0
Podłoże: papier matowy 90 g/m2.

Nazwa firmy dealera:
Ubuntu medium
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

Pozostały tekst:
Ubuntu regular
rozmiar: 6 pkt. 
interlinia: 9 pkt

a



EuropeGAS Wizerunek dealera Flagi najazdowe

Flagi sa jednym z narzędzi służącym identyfikacji 
marki EuropeGAS podczas eventów.  
Eksponowane są przy samochodach pokazowych, 
dzięki stopom najazdowym.  Fagi  należy wystawić 
w miejscu widocznym i utrzymywać w porządku i 
czystości.
Flagi wystawia się w grupach po dwie sztuki na 
każdy samochód.
Flagi powinny być wykonane z wytrzymałego 
materiału dobrej jakości.

Używane kolory to:
- Pantone White C,
- Pantone Violet C.

90 cm

300 cm

Pantone White C Pantone Violet C



EuropeGAS Wizerunek dealera Flagi

Flagi sa jednym z narzędzi służącym identyfikacji 
siedziby firmy EuropeGAS. Aby flagi były 
rozpoznawalne nalezy je wystawić w miejscu 
widocznym i utrzymywać w porządku i czystości.
Flagi wystawia się w grupach po trzy sztuki.
Flagi powinny być wykonane z wytrzymałego 
materiału dobrej jakości.
Flagi zawiesza się na masztach o wysokości nie 
mniejszej niż 7 m.

Używane kolory to:
- Pantone White C,
- Pantone Violet C.

115 cm

330 cm

Pantone White C Pantone Violet C



EuropeGAS Wizerunek dealera Oznakowanie zewnętrzne

Na szyldzie ściennym znajduje się logo EuropeGAS 
oraz nazwa dealera.
Warianty montażu:
- horyzontalnie (szyld z logiem EuropeGAS z lewej 
strony),
- wertykalnie (szyld z logiem EuropeGAS na górze).
Oba szyldy muszą być zawsze tego samego 
rozmiaru.

Szyld ścienny jest umieszczony na fasadzie 
budynku przy wejściu zwrócony w stronę głównej 
ulicy.

Logo firmy EuropeGAS
materiał: baner winylowy
druk: CMYK
rozmiar: 250 x 125 cm
sposób montażu: oczka metalowe ø10 mm

Nazwa firmy dealera
materiał: baner winylowy
druk: CMYK
rozmiar: 250 x 125 cm
sposób montażu: oczka metalowe ø10 mm 

W zależności od ilości miejsca na montaż może 
być konieczna zmiana standardowego 
rozmiaru szyldów. 
Lista alternatywnych rozmiarów:
300 x 150 cm
200 x 100 cm 
150 X 75 cm

a

b

a

250 cm

b

250 cm25 cm

125 cm



EuropeGAS Wizerunek dealera Oznakowanie wewnętrzne

Na szyldzie ściennym znajduje się logo EuropeGAS 
oraz nazwa dealera.
Warianty montażu:
- horyzontalnie (szyld z logiem EuropeGAS z lewej 
strony),
- wertykalnie (szyld z logiem EuropeGAS na górze).
Oba szyldy muszą być zawsze tego samego 
rozmiaru.

Szyld  ścienny umieszczony jest wewnątrz 
warsztatu na przeciwległej ścianie do bramy 
wjazdowej na stanowisko montażowe instalacji 
gazowej.

Logo firmy EuropeGAS
materiał: baner winylowy
druk: CMYK
rozmiar: 200 x 100 cm
sposób montażu: oczka metalowe ø10 mm

Nazwa firmy dealera
materiał: baner winylowy
druk: CMYK
rozmiar: 200 x 100 cm
sposób montażu: oczka metalowe ø10 mm 

W zależności od ilości miejsca na montaż może 
być konieczna zmiana standardowego 
rozmiaru szyldów. 
Lista alternatywnych rozmiarów:
300 x 150 cm
200 x 100 cm 
150 X 75 cm

Ściana
fioletowy RAL 4008

a

b

c

a

200 cm

b

c

200 cm20 cm

100 cm

130 cm

10 cm

10 cm



EuropeGAS Wizerunek dealera Oznaczenia pojazdów

Oznakowanie samochodów handlowców lub 
samochodów serwisu umożliwia promowanie 
marki bezpośrednio na drogach.
Oznaczenia umieszczane na pojazdach składają się 
z następujących elementów:
- logo EuropeGAS,
- nazwa i adres dealera,
- adres strony internetowej,
- elementy graficzne podnoszące atrakcyjność.

Logo EuropeGAS:
kolory:
- Oracal, seria 551: nr 102 (samochód koloru 
ciemnego),
- Oracal, seria 551: nr 403 (samochód koloru 
jasnego).

Tekst:
Ubuntu medium
kolory:
- Oracal, seria 551: nr 102 (samochód koloru 
ciemnego),
- Oracal, seria 551: nr 403 (samochód koloru 
jasnego).

NAZWA DEALERA



EuropeGAS Wizerunek dealera Oznaczenia pojazdów

Oznakowanie samochodów handlowców lub 
samochodów serwisu umożliwia promowanie 
marki bezpośrednio na drogach.
Oznaczenia umieszczane na pojazdach składają się 
z następujących elementów:
- logo EuropeGAS,
- nazwa i adres dealera,
- adres strony internetowej,
- elementy graficzne podnoszące atrakcyjność.

Logo EuropeGAS:
kolory:
- Oracal, seria 551: nr 102 (samochód koloru 
ciemnego),
- Oracal, seria 551: nr 403 (samochód koloru 
jasnego).

Tekst:
Ubuntu medium
kolory:
- Oracal, seria 551: nr 102 (samochód koloru 
ciemnego),
- Oracal, seria 551: nr 403 (samochód koloru 
jasnego).

europegas.pl

europegas.pl

LPG/CNG solutions



EuropeGAS Wizerunek dealera Kombinezony robocze

Zaleca sie, aby osoby zatrudnione w serwisie 
używały ubrań oznaczonych logo firmy. 
Skontaktuj siez działem marketingu: 
marketing@europegas.pl aby otrzymać aktualną 
oferte ubrań linii EuropeGAS.




