
SERVE & PROTECT 
       visual identification

Każda przestrzeń, tak samo jak i firma są niepowtarzalne - to determinuje elementy i sposób 
informowania użytkowników o istotnych rzeczach. Aby informacja była efektywna, należy 
wziąć pod uwagę wiele czynników i w sposób przemyślany przygotować pełen system tak,  
aby współgrał z przestrzenią i był możliwie najlepiej czytelny. Specjalizujemy się 
w niestandardowych rozwiązaniach, łącząc materiały oraz techniki wykonania w zależności od danej 
realizacji przy zachowaniu spójności z identyfikacją wizualną firmy. Na potrzeby tego materiału 
wybraliśmy tylko kilka opcji z gamy, praktycznie nieskończonych możliwości.
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Cały proces przygotowania systemu informacyjnego zaczyna się od zbierania danych,  
na podstawie których możemy:

°  PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ DLA KONKRETNEJ PRZESTRZENI/BIURA, 

°  REKOMENDOWAĆ I DORADZAĆ DOPASOWANE ROZWIĄZANIA,  

°  ZAPROJEKTOWAĆ ELEMENTY GRAFICZNE ZGODNIE Z BRANDBOOK-IEM  
 (JEŚLI KLIENT NIE POSIADA WŁASNEGO PROJEKTU), 

°  WYPRODUKOWAĆ  POSZCZEGÓLNE ELEMENTY,

°  JEŚLI JEST TAKA POTRZEBA, RÓWNIEŻ ZAMONTOWAĆ ZAMÓWIONE MATERIAŁY INFORMACYJNE.
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Dane, które zbieramy są przekrojowe – dotyczą podstawowych aspektów, jak ilość, rodzaj (czy to 
ma być naklejka, stojak czy tabliczka),  rozmiar ale również bardziej szczegółowe, jak: miejsca 
ekspozycji (ściana, podłoga, drzwi przeszklone itp.) oraz charakter przestrzeni ( jej 
styl i możliwości  montowania poszczególnych elementów, sposób oświetlenia, rodzaj 
poszczególnych pomieszczeń). 

IM WIĘCEJ INFORMACJI UDA SIĘ NAM POZYSKAĆ, TYM LEPIEJ DOPASOWANA BĘDZIE NASZA 
PROPOZYCJA DO KONKRETNEJ PRZESTRZENI. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki oraz mnogość rozwiązań, jakie możemy 
zaproponować, przedstawiona propozycja produktów/elementów systemu ochrony  jest ogólnym 
zarysem, sposobem przedstawienia, w jakich kategoriach należy myśleć o zabezpieczaniu 
pracowników  w okresie ”po pandemii”. 



Z DOŚWIADCZENIA WIEMY, ŻE PRZESTRZENIE BIUROWE MOŻNA PODZIELIĆ NA KILKA ZONE. KAŻDA TAKA 
STREFA RZĄDZI SIĘ WŁASNYMI ZASADAMI I REGUŁAMI JEŚLI CHODZI O SYSTEM INFORMACJI:

WEJŚCIE:
obszar recepcji, bramki dla pracowników i gości - tą „bramę” do firmy należy dobrze oznakować aby 
nikt nie pominął pierwszej bariery ochronnej (obszar dezynfekcji).
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Propozycja:

Dystrybutory z płynem do dezynfekcji wraz 
oznakowaniem sposobu użytkowania: 

 

Tablica informująca o obowiązujących zasadach 
bezpieczeństwa i higieny na terenie firmy 
(jeśli jest opcja jej zamontowania) 
– format A2, PCV z nadrukiem, taśma usuwalna: 

105 zł netto szt. / przy zamówieniu 2 szt. 

Tabliczka stojąca na blacie z informacjami j.w 
- format A3, PCV z nadrukiem + podstawka:



CIĄGI KOMUNIKACYJNE ORAZ WINDY: 
tutaj pracownicy i goście zazwyczaj przebywają w bliskiej odległości, więc są to miejsca o sporym 
ryzyku – muszą być tak oznakowane, aby zmaksymalizować efektywność przestrzegania nowych zasad 
ochrony i bezpieczeństwa.
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Propozycja:

Naklejka ścienna – dowolny kształt 
- (np. w windzie) np. pow. 8x8 cm:

Naklejka podłogowa (pokryta laminatem 
zabezpieczającym przed ścieraniem)  
średnica 30 cm, cięte po kształcie: 

Plakaty informacyjne: 
– format A2



POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ WIĘKSZĄ ILOŚĆ OSÓB 
W TYM SAMYM CZASIE:  
sale konferencyjne, kuchnia, pokoje do relaksu – rodzaj pomieszczenia będzie determinował sposób 
umieszczenia informacji ze względu na swoją funkcję, jak i układ.
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Propozycja:

Stojaki informacyjne małe: 

Duże stojaki informacyjne, 
format wydruku A3: 

245 zł netto / przy zamówieniu 1 szt. 

Naklejki na drzwi z informacją o obowiązujących 
zasadach w pomieszczeniu, np. o maksymalnej ilości 
osób mogących się w nim znajdować – format max A5, 
cięta w prostokąt, bez zaokrąglanych narożników, 
różne wzory graficzne: 



TOALETY: 
te pomieszczenia z założenia są dezynfekowane najczęściej, ale dodatkowe elementy należące 
do ochrony osobistej również powinny się pojawić.
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Propozycja:

Naklejki na lustra bądź drzwi kabin toalety 
przypominające o konieczności mycia rąk i prawidłowej 
technice mycia rąk - format A5, różne wzory graficzne:

Znakowanie dozowników z płynem do dezynfekcji 
(dowolna grafika) -  np. pow. 8x8 cm: 

*Każdy element może zawierać dowolny projekt graficzny.



MAMY RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA PAŃSTWU ELEMENTÓW 
OCHRONY OSOBISTEJ TAKICH, JAK: 
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Propozycja:

Maseczki wielokrotnego użytku 
(z indywidualną grafiką, sublimacja): 

A dla gadżeciarzy:
Brelok do bezdotykowego wchodzenia 
w interakcję z drzwiami czy bankomatem:

DRZWI TERMINAL DOMOFON WINDA
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PROPONUJEMY RÓWNIEŻ DODATKOWE USŁUGI:

Doradztwo technologiczno-wykonawcze – na podstawie wizji lokalnej  w danej
przestrzeni rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania pod względem umiejscowienia danej 
informacji, jak i nośnika.

Cena: 300 zł netto – w przypadku realizacji zlecenia przez nas, kwota ta zostanie odjęta 
od projektu (jeśli zostanie zlecony) lub od finalnej kwoty za realizację.

Projektowanie – jeśli nie mają Państwo do dyspozycji własnego grafika kreatywnego
proponujemy nasz dział graficzny specjalizujący się w materiałach brandingowych oraz projek 
towaniu informacji wizualnej.

Cena: wycena zależna od rodzaju projektu.

Montaż – wiemy o tym, że czasami nie mają Państwo czasu ani zasobów ludzkich, aby oznakować całe
biuro, dlatego oddajemy do Państwa dyspozycji naszą ekipę montażową z wieloletnim doświadczeniem.

Cena takiej usługi będzie uwzględniana na początku wyceny jeśli wykażą Państwo zainteresowanie 
taką pomocą.

@bySOLARA

W CELU DOPRECYZOWANIA PAŃSTWA POTRZEB, ZAPRASZAM DO KONTAKTU. 
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

SOLARA Urszula Obajtek

https://www.facebook.com/bySolara/
https://co.linkedin.com/company/solara-urszula-obajtek 

