


Okay Taxi to nowa, dynamicznie rozwijająca się firma taksówkarska 
w Bielsku-Białej, która stawia na jakość samochodów oraz przejazdów. 
 
Co wykonaliśmy? 
 
Projekt logo, wizytówki, ulotki, ubrania firmowe, strona www, projekt samochodu,
oklejenie samochodu, naklejki, cennik do taxi, banery, oznakowanie postojów taxi, 
grafika na fanpage oraz teksty do social media. 
 
Dlaczego czerwone kreski? 
 
Logo składa się z nazwy firmy oraz czterech kresek wychodzących z litery O. Kreski 
te oznaczają szybkość, a poprzez nadanie im czerwonego koloru jest to 
jeszcze bardziej podkreślone. O oznacza również koło będące ciągle w ruchu.
Całość utrzymana jest w barwach patriotycznych, czyli biało-czerwonych kolorach.





Przykładowe teksty social media

Wraz z początkiem wakacji rozpoczął się również 
okres podróżowania. Czy macie swoje ulubione 
miejsca podróży? Piszcie w komentarzach, a my 
tym samym przypominamy o naszej ofercie, w 

której znajdziecie transfery lotniskowe
Lotnisko Katowice -> Już od ...
Lotnisko Kraków -> Już od ...

Lotnisko Warszawa -> Już od ...

Halo halo! Pragniemy ogłosić, że 
właśnie ruszyliśmy z nowymi 

postojami! Szukajcie nas pod hotelem 
Qubus, hotelem President oraz - jak 

przystało na prawdziwych fanów piłki 
nożnej - na Strefie Kibica! 



 Firma MK to studio zajmujące się profesjonalnym przedłużaniem rzęs, prowadzone 
przez ambitną i utalentowaną właścicielkę. 
 
Co wykonaliśmy?  
Projekt logo, wizytówki, banery, vouchery oraz koperty. 

Dlaczego róż? 
Cała kolorystyka utrzymana jest w różu, ponieważ jest 
on jednym z najbardziej kobiecych kolorów, a oferta skierowana jest właśnie dla 
Pań. Logo połączone jest z trzema prostymi łukami, które symbolizują rzęsy.





www.ddmpatrycjusznikiel.pl

Patrycjusz Nikiel to trener personalny, dla którego nie istnieją ograniczenia. 
Posiada on bardzo dużą wiedzę na temat wykonywanej działalności. 
Jest zwolennikiem spójnej i profesjonalnej reklamy w internecie, ale też i outdoor. 
 
Co wykonaliśmy? 
Projekt logo, wizytówki, ulotki, naklejki, film promocyjny, tło na facebook’a, strona 
www, koszulki. 
  
Dlaczego puchar? 
W projektach Patrycjusza przeważa minimalizm, gdzie nacisk jest na pokazanie 
tego co ma w ofercie.  
Logo składa się z kółka i mężczyzny, który trzyma puchar - ma to symbolizować 
wybranie ścieżki drogi do marzeń i zdobycie jednego (lub kilku) z nich. 
Kolorystyka projektu jest bardzo uniwersalna, lecz świetnie nadająca się do 
zawodu trenera - czarny, biały, czerwony





Nowa firma znajdująca się na panoramie Bielska-Białej zajmująca się organizacją 
eventów.

Co wykonaliśmy?
Logo, wizytówki, naklejki, banery, oprawę wizualną facebook’a.

Dlaczego góry?
Apo (stratowulkan na Filipinach), dlatego też postanowiliśmy ponieść się duchu 
inspiracji i stworzyć logo składające się z trójkątów 
symbolizujących góry oraz tworzących A i M.





Stołówka osiedlowa posiadająca w swojej ofercie obiady domowe oraz catering. 
Największy nacisk kładziony jest jednak na koryta mięsne, które miały okazje być 
przysmakiem niejednej imprezy. 
 
Co wykonaliśmy? 
Projekt logo, ulotki, baner, szyld, tapeta do lokalu, reklama na okna 
 
Dlaczego czapka? 
Nic nie kojarzy się z jedzeniem bardziej niż czapka kuchmistrza, garnek czy sztućce. 
My postawiliśmy na to pierwsze, dlatego logo zawiera czapkę kucharską 
wkomponowaną w napis ADA gotuje. 





Firma z wieloletnim doświadczeniem zajmująca się przede wszystkim 
przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Co wykonaliśmy?
Logo

Dlaczego prostota?
Sam logotyp może być równie efektowny. 



KA MI

KAMI jest działalnością prowadzoną przez polaka lecz funkcjonującą w 
Niemczech. W ofercie firmy znajdziemy usługi takie jak wykładanie płytek zarówno 
w domach jak i w innych obiektach.  
 
Co wykonaliśmy? 
Projekt logo, ulotki, wizytówki, projekt samochodu, ubrania robocze.  
 
Dlaczego romby? 
Logo składa się z czterech rombów symbolizujących płytki. 
Ta prostota i uniwersalność pozwala szybką identyfikację oraz skojarzenie czym 
firma się zajmuje.Kreski znajdujące się pod nazwą oznaczają podłogę oraz 
solidność firmy KAMI.



KA MI



Pracownia 46 to firma, która nie oferuje jedynie pysznych słodkości, kawy 
i jedzenia, ale również cudowne ubrania oraz zabawki, które pokochało wiele 
młodszych i starszych klientów.  Klienci mogą napić się aromatycznej kawy czy 
zjeść coś w otoczeniu ubrań i maszyn do szycia. 
 
Co wykonaliśmy? 
Projekt Logo, wizytówki, szyld, tablice reklamowe, stempel. 
 
Dlaczego igły? 
Logo zostało stworzone w taki sposób, aby kojarzyło się z ręcznymi wyrobami
krawieckimi, ponieważ pełnią one jedną z ofert lokalu.Całość, a przede wszystkim 
font nawiązuje krojem do starego stylu.





Moto-Renowacja

Motorenowacja to firma z branży samochodowej zajmująca się renowacją oraz 
naprawą samochodów.

Co wykonaliśmy?
Wizytówki, tablicę reklamową oraz tablicę informacyjną.

 Dlaczego stary styl? 
Stary styl ma za zadanie nawiązywać do naprawiania starych samochodów oraz do 
umiejętności i solidności wykonywanych usług.



Moto-Renowacja



www.deeps.studio


