Andrzej Kidaj

WSZYSTKO
CO O LOGO
WIEDZIEĆ MUSISZ

Podczas mojej kilkunastoletniej pracy w branży graficznej, dostawałem logo chyba we wszystkich możliwych formatach: JPG (pobrany
ze strony internetowej), animowany GIF, autoCADowy DWG, microsoftowe XLS, PPS czy DOC i wiele innych. Formatów nadających się do poligrafii była może połowa. A i tam zdarzały się kwiatki np. kolory RGB,
bo pomarańczowy jest ładniejszy niż ten CMYK-owy. No niby jest, ale
w druku i tak ładny nie wyjdzie, chyba, że użyje się farby Pantone.
- No to proszę drukować w RGB anie CMYK - usłyszałem kilka razy.

Andrzej Kidaj
Grafik, poligraf, DTP-owiec, fotograf, webdeveloper, bloger i freelancer
Od ponad 20 lat w branży graficzno-programistycznej. Od sierpnia
2009 właściciel Studia Graficznego Andy Design.
Użytkownik pakietu Adobe, wielbiciel Blendera 3D, pięknych kobiet
i ciekawych plenerów. Posiadacz pięknej żony, dwóch charakternych
kotek i cudownej córki.

Pamiętaj, że osadzenie bitmapy w pliku wektorowym
nie oznacza, że logo jest wektorowe :)

Na blogu porusza tematy związane z grafiką, freelancerką, prowadzeniem własnego biznesu, kontaktach z klientami, motywacją i rozwojem.

Najczęściej przypadkiem były to jednak malutkie bitmapy pobrane
z internetu. Niektórzy klienci innych wersji nawet nie posiadali i byli
zdziwieni, do czego mi to w ogóle potrzebne. No cóż, może do umieszczenia na billboardzie, który miałem dla nich zaprojektować.
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kidaj.ad3.eu
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Tak, wiem, DWG też jest wektorowy, ale przecież AutoCAD służy do zupełnie innych celów. Tutaj np. wszelkie krzywe są robione z krótkich prostych wektorów, więc dokładność łuku zależy tylko i wyłącznie od dokładności ustawionej w programie. Inna sprawa, że wszystkie obiekty
z takiego pliku zaimportowanego do Illustratora zamieniały się w setki
niepołączonych ze sobą odcinków, które należałoby żmudnie łączyć.

Często też, gdy prosiłem o plik wektorowy np. AI, EPS lub CDR, to owszem, dostawałem taki plik. Ale w środku był malutki JPG pobrany
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ze strony. Pewnie niejeden klient zwymyślał „durnego grafika”, który
nie potrafił sobie sam tego zrobić.
Nie mam pojęcia dlaczego ten najważniejszy element identyfikacji wizualnej większość woli zrobić samemu w GIMP-ie, Wordzie lub Excelu
docelowo generując malutkiego, mocno skompresowanego JPG-a, często z całą masą możliwych i niemożliwych efektów.

Dlaczego logo wektorowe jest lepsze?
• Bez problemu przeskalujesz je do dowolnej wielkości: od małego
graweru na długopisie do siatki na ścianę wieżowca. Wszystko
z tą samą, wysoką jakością.
• Powielisz przy użyciu dowolnej technologii. Offset, cyfra, flex,
tampodruk, wspomniany grawer czy wycinanie z folii doskonale
sobie poradzą z wektorem, z bitmapą już niekoniecznie.
• Otrzymasz doskonałą jakość druku, zwłaszcza przy małych rozmiarach. Na wizytówce bitmapowe logo będzie rozmyte, czasami
wręcz nieczytelne. Wektor zawsze będzie ostry jak żyleta, a przy
użyciu koloru Pantone nie będzie nawet widocznych kropek rastra.
• Nie użyjesz tych wszystkich „wspaniałych” efektów, które oferuje
Photoshop, co wyjdzie tylko na dobre. Znajomy był raz zmuszony
takie zaprojektować. Klient zażyczył sobie dużo szczegółów (wyszedł
bardziej clipart niż logo) i gradiencików (taki złoty metalik). Wyobraźcie sobie, jak to wygląda w wielkości 64x64px na stronie internetowej. Nie mówiąc już o wizytówkach. Mam jedną ku przestrodze.
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Jakie formaty wektorowe?
• AI i EPS - to pliki Postscriptowe. O ile AI jest formatem wewnętrznym Adobe Illustratora i wiele programów nieadobowych może
mieć problem z jego poprawnym odczytem, o tyle EPS jest standardem, z którym radzi sobie większość programów.
• CDR - to dla odmiany wewnętrzny plik Corel Draw, który też
jest raczej mało popularny w innych programach. Illustrator
co prawda odczyta starsze wersje, ale nie zawsze poprawnie.
• PDF - chyba najbardziej uniwersalny format (nie tylko jako plik
produkcyjny do druku) i jeśli jest dobrze utworzony, to większość programów bez problemu sobie z nim poradzi. W dodatku
na każdej stronie można zamieścić inną wersję logo (np. w skali
szarości lub B&W), więc mamy jeden plik zamiast kilku.
• SVG - jest standardem internetowym (to zwykły tekstowy plik
XML), ale dzięki wolnej licencji, często jest to główny format
w programach typu Open Source np. InkScape.
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W jakich programach projektować logo?

Jak zaprojektować dobre logo?

Oczywiście musi to być program do grafiki wektorowej. Trochę ich jest,
ale ograniczę się do zaproponowania czterech najpopularniejszych.

Niestety, nie ma dobrego przepisu, który w 100% zapewni Ci wykonanie
dobrego logo. Na efekt końcowy wpływa wiele czynników, z których
najważniejszym jest Twoje doświadczenie. Ale przydaje się też znajomość zasad tworzenia logo, zdolności plastyczne itp. Ale o akceptacji
i tak decyduje wyłącznie gust klienta lub (częściej) jego żony.

• Adobe Illustrator - profesjonalny program, chociaż nie ukrywam,
jego narzędzia do pracy z krzywymi są raczej takie sobie (np.
w porównaniu z Corelem). Na szczęście jest sporo zewnętrznych
wtyczek, które nadrabiają te braki.
• Corel Draw - program nieco mniej profesjonalny i czasami kłopotliwy, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie plików do druku. Ma za
to dużo ciekawych narzędzi do edycji krzywych i jest o wiele przyjaźniejszy dla początkujących. Do projektowania logo jest świetny.
• Affinity Designer - nowość na rynku. Mnie osobiście niezbyt
przekonał (głównie ze względu na przyzwyczajenia z programów
Adobe), ale ma coraz więcej zwolenników, szybko się rozwija, jest
niedrogi i... kupujesz go raz na własność, a nie czasową licencję
jak w przypadku Illustratora.
• InkScape - darmowy program wektorowy, jeśli ktoś nie ma powyższych a brzydzi się piractwem. Do zaprojektowania logo wystarcza w zupełności.
Najlepiej jednak wygrzebać trochę więcej kasy i zlecić projekt komuś,
kto się na tym zna. Gwarantuję, że to się szybko zwróci.
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O akceptacji projektu decyduje
wyłącznie gust klienta lub jego żony

Bardzo często zdarza się więc, że za grubą kasę sprzedajemy shit, którym wstyd się pochwalić, a naprawdę świetne projekty lądują wyłącznie w portfolio, jako niezrealizowane.
Jest jednak kilka zasad, których warto się trzymać podczas projektowania, przynajmniej w pierwszych jego etapach, zanim do głosu dojdzie
klient i zacznie wszystko zmieniać. Przede wszystkim nie korzystaj z gotowców. Zapomnij o clipartach i obrazkach stockowych. To jest dobre dla
tych, którzy sprzedają logo za 10zł i które mniej więcej tyle jest warte.
Jak wiadomo, dobre logo odpowiednio kosztuje. Dlatego wielu Januszów
Biznesu staje więc przed pokusą zaprojektowania go samemu, kupieniu na Allegro lub zleceniu siostrzeńcowi za paczkę chipsów i colę. Tylko potem mamy wysyp tragicznych znaczków, z których dumni są tylko ich właściciele.
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10 kroków w projektowaniu logo
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Poniższa lista pozwoli Ci uniknąć błądzenia po omacku i dodatkowej,
często zbędnej roboty.

5.

1. Wywiad lub brief. Przemagluj klienta i nie słuchaj, gdy mówi, że
logo ma być proste, nowoczesne, mieć 100 kolorów tęczy i dać się
wyciąć z plotera. Nie wierz też w to, że masz wolną rękę. Klient zawsze ma jakąś wizję, albo oczekiwania. Może wystarczy mu tylko
nazwa pisana Arialem? Wyciśnij z niego informacje, jakie loga mu
się podobają a jakie nie. Zawsze jest to jakiś punkt zaczepienia i inspiracja do dalszej pracy.
2. Słowa kluczowe. Z uzyskanych informacji przygotuj sobie słowa kluczowe związane z firmą i charakterem logo. Wypisz sobie
wszystkie skojarzenia, bliższe i dalsze.
3. Poszukiwania inspiracji. Wykorzystaj zebrane słowa kluczowe
w Googlach. Spróbuj różnych konfiguracji. Niestety większość tego,
co znajdziesz, to śmieci nie nadające się niczego. Zaledwie kilka
może być luźną inspiracją. Jakieś drobne skojarzenie, ciekawy
zawijas może pobudzić wyobraźnię. Przejrzyj strony specjalizujące się w zamieszczaniu świetnych projektów logo, ale szykuj się
na długi seans, bo jest tego sporo. Polecam np. logofaves.com, logofromdreams.com. Pamiętaj jednak, że jest to wciąż tylko inspiracja
a nie gotowiec.
4. Bazgroły. Przygotuj kilogram kartek i rysuj. Cokolwiek. Zawijasy,
skojarzenia, próbne loga, sygnety. Wszystko co Ci wpadnie do głowy, niekoniecznie na temat. Popuść wodze wyobraźni. Ten etap
powinien trwać co najmniej tydzień, jeśli czas pozwala. Bardzo
często pobudzony kreatywnie wieczorem umysł, szaleje podczas

6.

7.

8.

9.

snu i rano wynagradza całą masą świetnych pomysłów. Polecam
trzymanie szkicownika gdzieś blisko łóżka.
Selekcja. Po kilku dniach odpoczynku spokojnie przejrzyj rysunki, wykreśl najsłabsze, ciekawsze przerysuj na inną kartkę dopieszczając przy okazji. Dobrze jest powtórzyć ten etap.
Wektoryzacja. Najlepsze szkice zeskanuj i odrysuj w programie
do grafiki wektorowej. Nawet jeśli teraz klient chce mieć je tylko
do internetu, to nie wiadomo co mu wpadnie do głowy za rok.
Logo musi być proste i czytelne. Zawsze można później zrobić np.
wersję 3D.
Wariacje. Zrób wersję w skali szarości i czarno-białą a potem
wszystkie wersje czarnym tle w tzw. kontrze. Czasami na tym etapie wychodzą niedoskonałości i okazuje się, że wersja monochromatyczna (na grawer) jest zupełnie nieczytelna.
Konfrontacja i korekty. Przedstaw projekty klientowi. Nie przejmuj się, nigdy nie ma akceptacji za pierwszym podejściem. Dobrze
gdy już jest po 2 poprawkach. Dlatego przy wycenie i w umowie
dokładnie określ, ile poprawek przewidujesz. Żeby potem nie było
płaczu, że przez pół roku za friko przesuwasz kreskę w dół, w lewo,
pogrubiasz, pocieniasz, rozjaśniasz, przyciemniasz... Przy każdej korekcie przedstaw ze 3 różniące się nieco propozycje. Lepsze
to niż usłyszeć „jeszcze trochę w lewo”.
Oddanie projektu. Jeśli klient zaakceptował wszystko, zapisz mu
projekt w kilku formatach:
- AI, EPS lub CDR - to otwarte formaty, na których klient będzie
bazować. Przygotuj tyle plików, ile wersji logo będzie: kolorowe,
w skali szarości, monochromatyczne, wersje w kontrze, Pantone.
- JPG lub PNG - jako wglądówka, ewentualnie wersja do internetu
czy e-maili.
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- WMF lub EMF - do osadzania w Wordzie. Jest to plik wektorowy,
ale podczas zapisu zamienia krzywe na odcinki, których ilość ma
duży związek z rozmiarem. Przed zapisem powiększ więc logo
co najmniej do formatu A4.
- PDF - to bardziej dokument opisujący logo, więc poza różnymi
wersjami kolorystycznymi (także na czarnym tle) możesz dodać
tabelkę opisującą kolory. W tym formacie oddasz też księgę znaku,
jeśli klient taką sobie zażyczy.
10. Archiwizacja. Zachowaj niewybrane projekty, kiedyś mogą się
przydać. Jeśli nie do bezpośredniego wykorzystania to jako inspiracja.
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9 rzeczy, o których musisz pamiętać
1. Minimalizuj. Logo musi być tak samo czytelne na ulotce, wizytówce, billboardzie jak i na małym gadżecie. Musi dać się wydrukować,
wyciąć z folii,wygrawerować czy wypalić laserem. Usuwaj bez żalu
każdy zbędny element. Nie sugeruj się trendami ani modą. Jakie
loga najłatwiej zapadają w pamięć? Te proste czy może skomplikowane i wielokolorowe?
2. Efekty to zło! Cienie, gradienty, rozbłyski nawet na ekranie nie zawsze wyglądają dobrze. A tym bardziej nie wytniesz ich z folii i nie
wygrawerujesz. Podstawowa wersja logo musi być wektorowa i dobrze prezentować się w wersji kolorowej jak i czarno-białej.
3. Nie kopiuj. Często kusi, żeby po prostu wziąć „gotowca” i tylko zmienić kolor i font. Ale autora oryginału bardzo łatwo znaleźć, internauci chętnie w tym pomogą.
4. Nie sugeruj się innymi. Często wiele firm z branży ma podobne
logo. Co mają branże budowlane? Dach albo cegły. Wyróżnij się!
5. Clipart to nie logo. Nie tylko Ty wiesz, że w Wordzie czy Corelu są cliparty. Ale nie służą one do robienia logo tylko do zupełnie innych
celów. Nie wykorzystuj elementów, które może mieć każdy!
6. Serwisy z gotowcami i aplikacje on-line do projektowania logo w 5
minut? Zapomnij! One służą tylko do nabijania kasy autorom tych
programów. Dobre logo to przede wszystkim pomysł, wiele godzin
szkicowania a nie kilka kliknięć w kreatorze. Gotowca może też kupić konkurencja z sąsiedniej ulicy. I co wtedy?
7. Jeden font. Użyj jednego prostego kroju, ale niech to nie będzie Times, Arial ani Comic Sans! Jeśli nie stać Cię na drogie, dobrze zaprojektowane fonty, użyj darmowych (sprawdź, czy licencja zezwala
na ich takie użycie). Trafiają się naprawdę świetnie zaprojektowane.
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Kolory odgrywają znaczącą rolę w odbiorze otaczającego nas świata. Podstawowe zrozumienie percepcji barw i psychologii
w graﬁce ma kluczowe znaczenie dla stworzenia palet wywołujących odpowiednie reakcje odbiorców.

BARWY CIEPŁE

CZERWIEŃ

BARWY CHŁODNE

8. Kolorystyka. Pokaż klientowi próbnik Pantone (jeśli go masz). Wybierając kolory CMYK pamiętaj, że druk nie zawsze jest dokładny,
a logo może być malutkie np. na wizytówce. Ogranicz ilość składowych do dwóch, trzy to już ryzyko, cztery są wręcz niedopuszczalne.
A nie zawsze jest możliwość druku z Pantonów. Wybór kolorów folii
do ploterów też jest niewielki, a nie da się ich mieszać jak farb.
9. DOC to zły format. Logo zrobione w Wordzie lub Excelu, z użyciem
Comic Sans i efektami WordArt to porażka. Zwłaszcza, że na każdym komputerze wygląda inaczej. Tak, Word w zależności od wersji
(a nawet sterowników drukarki) inaczej wyświetla elementy. Jeśli
klient chce mieć logo do użycia w Wordzie, przygotuj mu WMF lub
EMF.

Najcieplejsza, agresywna i najbardziej dynamiczna barwa. Aktywuje, stymuluje, pasjonuje, ekscytuje. Używana
minimalnie w najczystszej postaci (bez łączenia z innymi barwami) jako akcent w celu zwrócenia uwagi.
Do przedstawiania projektów przedstawiających moc lub pasję.

POMARAŃCZ

Nie tak przygniatający jak czerwień. Pomarańczowy jest zrównoważonym, ale żywym i energetycznym
kolorem. Używany w celu wywołania przyjaznych i zachęcających wrażeń. Doskonały do projektów
przedstawiających ruch i energię.

ŻÓŁĆ

Najjaśniejsza i najbardziej energetyczna z ciepłych barw. Żółty jest szczęśliwy, ciepły i stymulujący.
Sprawia wrażenie szczęścia i radości. W swojej czystej postaci żółty używany jest w projketach dotyczących
dzieci, podczas gdy ciemniejsze odcienie dają efekt „vintage”.

ZIELEŃ

Ten chłodny kolor jest uspokajający, równoważący i odmładzający. Zieleń reprezentuje stabilność
i możliwości. Używana do pokaania równowagi i harmonii w projekcie. Ciemniejsze odcienie reprezentują
stabilność i zamożność.

NIEBIESKI

Oznacza niezawodność, wiarygodność i bezpieczeństwo. Symbolizuje również spokój, kontrolę i lojalność.
Ciemne odcienie doskonale nadają się do projektów korporacyjnych i biznesowych. Jaśniejsze używane są
na portalach społecznościowych, gdzie reprezentują spokój i życzliwość.

FIOLET (I PURPURA)

Reprezentuje szlachetność, obﬁtość i godność, ale oznacza również kreatywność i wyobraźnię. Ciemniejsze
odcienie ﬁoletu charakteryzują bogactwo i luksus. Jaśniejsze odcienie kojarzą się z wiosną i romantycznością.

BARWY NEUTRALNE

CZERŃ
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Reprezentuje siłę, autorytet, władzę, elegancję, nowoczesność a także tajemniczość.

SZAROŚĆ

Reprezentuje neutralność i spokój. Poprzez brak energii idealnie pasuje do konserwatywnych projektów.

BIEL

Reprezentuje lekkość, klarowność, czystość, nadzieję i otwartość. Wiąże się również ze sterylnością i prostotą.

KREMOWY

Reprezentuje spokój, elegancję i czystość.

BEŻOWY

Reprezentuje konserwatyzm i pobożność. Podobnie jak szarość, może być postrzegany jako nudny.

BRĄZOWY

Reprezentuje zdrowie i niezawodność. Stabilny kolor, wiąże się z doświadczeniem i komfortem.

Z czego składa się logo?
W zasadzie to powinno być jasne dla każdego, a jednak wiele osób
(zwłaszcza klienci) często to myli. Najczęściej zamiennie używają słów
logo i logotyp, a te przecież nie oznaczają tego samego. Z czego więc się
składa logo?
logotyp

sygnet

BLOGOWANIE NA FREEL ANCE
claim

• Logotyp - nazwa firmy pisana określonym fontem (nie czcionką)
albo specjalnie zaprojektowanymi literami. Ja swoje zaprojektowałem sam.
• Sygnet - znaczek graficzny, ikonka. Nie myl tego z herbem czy
clipartem. Ja używam tego dziwnego okręgu z nacięciami. Poniżej pokażę jego ewolucję, bo wiele lat temu wyglądało zupełnie
inaczej.
• Claim - dodatkowe hasło, które doprecyzowuje nazwę.

Oczywiście nie wszystkie elementy są obowiązkowe. Niekiedy używany jest wyłącznie sygnet (np. Toyota, Apple), czasami wyłącznie logotyp
(np. IBM, Google). Claim samodzielnie nie występuje.

Od czego zacząć projektowanie?
Zanotuj kilka głównych słów kluczowych najlepiej pasujących do charakteru firmy. Następnie rozwiń je o dodatkowe skojarzenia tworząc
w ten sposób mapę myśli. To pozwoli Ci wczuć się w klimat, a następnie
wyszukać odpowiednie inspiracje. Są także serwisy specjalizujące się
w zbieraniu interesujących projektów:
• Behance
• Logaster
• LogoPond
• Logo Design Love
• Logo Sauce
• Logo Faves
• Logo of the day
• Love Logo

Kartka i ołówek Twoim przyjacielem
Jest to najważniejsze narzędzie każdego projektanta, nie tylko takie
specjalizującego się w logo. Dawno temu to było wręcz jedyne narzędzie do tego celu. Teraz wielu grafików od razu zasiada do komputera.
To błąd. Wyłącz komputer i przeproś się z narzędziami analogowymi.
Komputer znacznie ogranicza wyobraźnię i spowalnia proces tworzenia logo. Ołówkiem rysuje się szybciej, a na tym etapie musisz jak

ewolucja sygnetu w ciągu 8 lat
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najszybciej utrwalić wszystkie pomysły, skojarzenia, koncepcje czy
po prostu ładne zawijaski, które Ci wpadną do głowy.

Komputer znacznie ogranicza wyobraźnię
i spowalnia proces tworzenia logo

Na tym etapie, podobnie jak w klasycznej burzy mózgów, nie ma dobrych i złych projektów. Nie musisz też od razu ściśle trzymać się docelowego charakteru. Tu każdy kształt może okazać się strzałem w dziesiątkę. Ja często robię tak, że przeglądając zebrane projekty do każdego
próbuję coś naszkicować. Dzięki temu szybciej generuję kolejne rysunki, z których większość oczywiście ląduje potem w koszu, ale są niezbędne do uzyskania docelowego kształtu.

Odpocznij

Repeat and repeat
Wybierz najlepsze projekty i przerysuj je dopracowując szczegóły. W międzyczasie na pewno przyjdą Ci do głowy kolejne pomysły, czasami będzie
to jakaś ewolucja wcześniejszego szkicu, czasami coś zupełnie nowego.
Upraszczaj i jeszcze raz upraszczaj. Logo to nie herb, tu się liczy prostota
a nie jak największa ilość ornamentów. Powróć do odpoczynku, a jeśli
masz taką możliwość i czas pozwala, to nawet kilka razy.

Czas na wektoryzację
Wybierz 2-3 najlepsze szkice i odrysuj je w programie graficznym. Zanim
przekażesz projekt klientowi, wydrukuj go w kilku rozmiarach i sprawdź,
czy logo jest czytelne, zwłaszcza na wizytówce albo jako grawer na długopisie (nigdy nie wiadomo, co kiedyś przyjdzie klientowi do głowy, nawet
jeśli teraz zarzeka się, że potrzebuje tylko do internetu).

Wiecie, skąd się bierze wypalenie zawodowe, widoczne zwłaszcza kreatywnych? Właśnie z tego, że pracują bez wytchnienia. A umysł potrzebuje odpoczynku. W przypadku projektowania logo po prostu potrzeba dystansu, żeby przejść na kolejny poziom. Im więcej dasz sobie
na to czasu tym lepiej. W praktyce niestety nie ma tak dobrze. Klienci
i projekty gonią, niektórym się wydaje, że zaprojektowanie logo to kilka godzin roboty, no bo ileż można rysować te kilka kresek? Niestety
do tych kresek droga jest daleka. I dlatego logo musi swoje kosztować.
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Logo musi:
• Zwracać na siebie uwagę - czasami drobny szczegół może przesądzić o sukcesie.
• Być ładne i estetyczne - bardzo przydają się umiejętności plastyczne.
• Budzić pozytywne skojarzenia - pamiętaj o kształtach i kolorach
pasujących do danej branży. Nawet jeśli chcesz łamać zasady,
to rób to świadomie a nie „przypadkiem”.
• Być zapamiętywalne - ważna jest prostota, tu nie ma miejsca
na zbędne elementy czy wodotryski.
• Być czytelne nie tylko na stronie internetowej, ale także na papierze firmowym, wizytówce, banerach i długopisach.
• Być ponadczasowe - nie sugeruj się trendami, bo te szybko się
zmieniają.

Dlaczego dobre logo nie może być tanie?
Janusze Biznesu oszczędzają na wszystkim, na czym się da. Także
na identyfikacji wizualnej własnej firmy, w skład której wchodzi między innymi logo. A przecież jest to często pierwsza rzecz, z którą styka
się potencjalny klient! Wychodząc z założenia, że postawienie kilku
kresek nie jest zbyt skomplikowaną pracą i nie może ona dużo kosztować, zlecają zaprojektowanie logo siostrzeńcowi albo lepią samemu przy pomocy różnej maści kreatorów. Ich autorzy przekonują, że
to przecież bardzo proste, a Janusze Biznesu w to wierzą.

Janusze Biznesu sądzą, że postawienie kilku kresek
nie jest zbyt skomplikowaną pracą
i nie może dużo kosztować

Często sami do tego doprowadzamy
Ich iluzję niestety podtrzymują sami graficy. Jedni dodają logo jako
gratis do ulotek, inni w cenie 50zł oferują klientowi nieograniczoną
ilość poprawek. Na wielu grupach graficznych średni koszt zaprojektowania logo to jakieś 100-150zł. Aż się czuję głupio, bo moja podstawowa
stawka ma na końcu jedno zero więcej.
Potem klienci już zawsze oczekują podobnych cen, jednego dnia realizacji (w końcu takie rzeczy rysuje się „od ręki”) i najlepiej jakby w pakiecie była jeszcze księga znaku i zestaw akcydensów. A potem wiel-

18

19

kie zdziwienie, jak grafik może „zdzierać z nich kasę” podczas gdy logo
przecież tyle nie kosztuje!

ponoszą i chyba wiedzą, jak to wpływa na cenę końcową ich produktów. Dlaczego cena logo miałaby być tych kosztów pozbawiona?

Trzeba więc cały czas edukować klientów, żeby ogarniali całość procesu projektowania logo, a nie tylko ten ostatni etap.

Owszem, jeśli klient chce, może zlecić projekt logo siostrzeńcowi (za pizzę i colę), zrobić samemu w jakimś kreatorze albo kupić gotowy znaczek na stocku i potem się zdziwić, gdy kiedy konkurencja po drugiej
stronie ulicy będzie mieć identyczne. Tanie logo jest warte... dokładnie
tyle, za ile zostało kupione.

Dlaczego dobre logo tak dużo kosztuje?
Narysowanie trzech kresek w Illustratorze to ostatni, najprostszy etap
projektowania. Dużo więcej pracy kreatywnej jest wcześniej. Liczy się
tam doświadczenie, znajomość zasad projektowania, ograniczeń i sposobu używania logo w różnych mediach. Tą wiedzę zdobywa się latami
a nie na wakacyjnych kursach. Na pewno znacie ten dowcip o mechaniku samochodowym, który za stuknięcie w silnik młotkiem wziął 1000zł.
Na rachunku było: „stuknięcie młotkiem: 1zł, wiedza gdzie stuknąć: 999zł”.

Niestety większość dobrych pomysłów i realizacji ląduje wyłącznie
w portfolio autora, często jako projekt niekomercyjny. A na co dzień
musimy obcować z takimi, które zostały gratisowo dorzucone do banera za 100zł.

Kreatywność to coś, co wypracowuje się latami. Nie wystarczy talent
do rysowania. W 90% to tysiące narysowanych znaczków i kilogramy
zużytego papieru. Najwięcej czasu zajmuje szukanie inspiracji, szkice,
usuwanie zbędnych elementów, wydobywanie esencji. Łatwo wziąć
logo Nike czy Pepsi i powiedzieć, że się takie narysuje w 5 minut. Wiele osób nie czuje różnicy między „zaprojektować od zera” a „narysować
na podstawie innego”. A może by tak dawać klientom wszystkie kartki
z próbnymi szkicami, żeby zobaczyli, jak długa była droga do uzyskania końcowego, klarownego znaczku? Jaką stawkę godzinową musi
mieć grafik, który bierze za to 150zł?
Nie mniej ważny jest koszt komputera, oprogramowania, czynszu, podatków, ubezpieczenia... To nie są grosze! Przecież klienci również je
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Kilka pytań na koniec

Zdjęcia wykorzystane w publikacji pochodzą z serwisu Fotolia:
• 130276996

Po opublikowaniu tego wpisu na blogu zostałem zasypany hejtem
od grafików, którzy robią logo za 100zł, od pracodawców, których pracownicy robią logo za 100zł i od Januszów Biznesu, którzy nigdy by nie zapłacili za logo więcej niż 100zł. Chodziło głównie o to, że oszukuję klientów,
a oni są idiotami, że tyle mi płacą. No to teraz ja mam pytanie do Was:
Do grafików: Ile czasu zajmuje Wam zaprojektowanie logo, takie A do Z,
albo jaka jest Wasza stawka godzinowa, że opłaca Wam się robić logo
za 100zł? Zakładam, że macie działalność, płacicie podatki, sami kupiliście komputer i posiadacie legalne oprogramowanie.
Do pracodawców (właścicieli agencji reklamowych): Ile Wy realnie bierzecie od klientów za projekt logo? Chyba nie jesteście takimi hipokrytami, żeby mnie krytykować, a samemu brać tyle samo.
Do Januszów Biznesu: Jak logo za 100zł wpływa na wizerunek Waszej
firmy?
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Zapraszam na moje strony:
ad3.eu
kidaj.ad3.eu
alib.ad3.eu
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