
PLAKATY PODSTAWOWE FORMAT A

W wolności
najważniejsza jest
jej świadomość
prof. Tadeusz Kotarbiński

Jest dostępnych wiele 
różnych wersji Lorem Ipsum, 
ale większość zmieniła się 
pod wpływem dodanego 
humoru czy przypadkowych 
słów, które nawet naj-
mniejszym stopniu nie 
przypominają istniejących. 
Jeśli masz zamiar użyć 
fragmentu Lorem Ipsum, 
lepiej mieć pewność, że 
nie ma niczego „dziwnego” 
środku tekstu. 
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Interlinia dla treści podstawowych pisanych fontem Bulo 
Rounded Regular to 1,4 (Dla przykładu tekst złożony 
stopniem 10 pkt powinien mieć zadaną interlinię 14 pkt). 
Światła międzyliterowe (tracking) dla treści podstawowych 
ustawiamy na zero (0). Kerning optyczny. Jest dostępnych 



PLAKATY PODSTAWOWE FORMAT A

Data, miejsce, 
informacje. 
Claim marki 
pojawiający się 
przy logotypie.
Interlinia 1/1,2.
Tracking 10.

Stosunek stopnia 
pisma tytułu do 
interlinii to 1/1,2.
Tracking 10.
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PLAKATY PODSTAWOWE FORMAT A

Jest dostępnych wiele róż- 
nych wersji Lorem Ipsum, ale 
większość zmieniła się pod 
wpływem dodanego humoru 
czy przypadkowych słów, 
które nawet  najmniejszym 
stopniu nie przypominają 
istniejących. Jeśli masz za- 
miar użyć fragmentu lorem 
Ipsum, lepiej mieć pewność, 
że nie ma niczego „dziwnego” 
środku tekstu. Wszystkie 
Internetowe generatory amet 
ipsum mają tendencje do 
kopiowania już istniejących 
bloków, co czyni nasz 

W wolności 
najważniejsza jest 
jej świadomość
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Interlinia dla treści podstawowych pisanych fontem Bulo 
Rounded Regular to 1,4 (Dla przykładu tekst złożony stopniem 
10 pkt powinien mieć zadaną interlinię 14 pkt). Światła 
międzyliterowe (tracking) dla treści podstawowych ustawiamy 
na zero (0). Kerning „optyczny”. Je Jest dostępnych wiele 
różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość zmieniła się pod 
wpływem dodanego humoru czy przypadkowych słów, które 
nawet  najmniejszym stopniu nie przypominają istniejących. 
Jeśli masz zamiar użyć fragmentu Lorem Ipsum, lepiej mieć 

Jest dostępnych wiele 
różnych wersji Lorem Ipsum, 
ale większość zmieniła się 
pod wpływem dodanego 
humoru czy przypadkowych 
słów, które nawet  
najmniejszym stopniu nie 
przypominają istniejących. 
Jeśli masz zamiar użyć 
fragmentu Lorem Ipsum, 



PLAKATY INFORMACYJNE FORMAT A
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Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, 
ale większość zmieniła się pod wpływem dodanego 
humoru czy przypadkowych słów, które nawet  
najmniejszym stopniu nie przypominają istniejących. 
Jeśli masz zamiar użyć fragmentu Lorem Ipsum, lepiej 
mieć pewność, że nie ma niczego „dziwnego” środku 
tekstu. Wszystkie Internetowe generatory Lorem 
Ipsum mają tendencje do kopiowania już istniejących 
bloków, co czyni nasz pierwszym prawdziwym 
generatorem w Internecie. Używamy zawierającego 
ponad 200 łacińskich.

Wszystkie Internetowe generatory Lorem Ipsum mają 
tendencje do kopiowania już istniejących bloków, co 
czyni nasz pierwszym prawdziwym generatorem 
w internecie. Używamy zawierającego ponad 200 
łacińskich. Jeśli masz zamiar użyć fragmentu Lorem 
Ipsum, lepiej mieć pewność, że nie ma niczego 
„dziwnego” środku tekstu. 

Nagłówek 
drugiego stopnia
w dwóch liniach

Interlinia dla treści podstawowych 
lub leadów pisanych fontem Bulo 
Rounded Bold to 1,4 (Dla przykładu 
tekst złożony stopniem 14 pkt 
powinien mieć zadaną interlinię 19,6 
pkt). Światła międzyliterowe 
(tracking) dla treści podstawowych 
ustawiamy na zero (0).  Jeśli masz 
zamiar użyć fra- gmentu Lorem 
Ipsum, lepiej mieć pewność, że nie 
ma niczego „dziwnego” środku 
tekstu. Wszystkie internetowe 
generatory Lorem Ipsum it mają 
tendencje do kopiowania.

Stopień pisma 
nagłówka 
wykorzystuje 
szerokość 
kolumny



PLAKATY PODSTAWOWE FORMAT A

Data, miejsce, 
informacje. 
Claim marki 
pojawiający się 
przy logotypie.
Interlinia 1/1,2.
Tracking 10.

W wolności 
najważniejsza jest 
jej świadomość 
lub inny długi tytuł 
pojawiający się 
na plakacie
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Jest dostępnych wiele 
różnych wersji Lorem Ipsum, 
ale większość zmieniła się 
pod wpływem dodanego 
humoru czy przypadkowych 
słów, które nawet  najmniej-
szym stopniu nie przypomi-
nają istniejących. Jeśli masz 
zamiar użyć fragmentu 
Lorem Ipsum, lepiej mieć 
pewność, że nie ma niczego 
„dziwnego” środku tekstu. 
Wszystkie Internetowe 
generatory Lorem Ipsum 



PLAKATY INFORMACYJNE FORMAT 1/2 A
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Interlinia dla treści podstawowych 
lub leadów pisanych fontem Bulo 
Rounded Bold to 1,4 (Dla przykładu 
tekst złożony stopniem 14 pkt 
powinien mieć zadaną interlinię 19,6 
pkt). Światła międzyliterowe 
(tracking) dla treści podstawowych 
ustawiamy na zero (0).  Jeśli masz 
zamiar użyć fra- gmentu Lorem 
Ipsum, lepiej mieć pewność, że nie 
ma niczego „dziwnego” środku 
tekstu. Wszystkie Internetowe 
generatory Lorem Ipsum mają 
tendencje do kopiowania już 
istniejących bloków, co czyni nasz 
naprawdę prawdziwym generatorem.

Tytuł plakatu
informacyjnego
w formacie
1/2 formatu A



PLAKATY INFORMACYJNE FORMAT 1/2 A

Jest dostępnych wiele różnych wersji 
Lorem Ipsum, ale większość zmieniła 
się pod wpływem dodanego humoru 
czy przypadkowych słów, które na- 
wet w najmniejszym stopniu przypo-
minają istniejące. Jeśli masz zamiar 
użyć fragmentu Lorem Ipsum, lepiej 
mieć pewność, że nie ma niczego 
dziwnego środku tekstu. Wszystkie 
Internetowe generatory Lorem Ipsum 
mają tndencje do kopiowania. 

Tytuł w 2 krótkich 
wierszach



PLAKATY EVENTOWE FORMAT A

Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum 

Krótki tytuł 
plakatu
eventowego
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Interlinia dla treści podstawowych pisanych fontem Bulo Rounded Regular to 1,
4 (Dla przykładu tekst złożony stopniem 10 pkt powinien mieć zadaną interlinię 14 pkt). 
Światła międzyliterowe (tracking) dla treści podstawowych ustawiamy na zero (0). 
Kerning optyczny. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 
zmieniła się pod wpływem dodanego humoru czy przypadkowych słów, które nawet  
najmniejszym stopniu nie przypominają istniejących. Jeśli masz zamiar użyć fragmentu 



PLAKATY EVENTOWE FORMAT A

Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, 

Krótki tytuł 
plakatu
eventowego
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Interlinia dla treści podstawowych pisanych fontem Bulo Rounded Regular to 1,4 (Dla 
przykładu tekst złożony stopniem 10 pkt powinien mieć zadaną interlinię 14 pkt). 
Światła międzyliterowe (tracking) dla treści podstawowych ustawiamy na zero (0). 
Kerning optyczny. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 
zmieniła się pod wpływem dodanego humoru czy przypadkowych słów, które nawet  



PLAKATY EVENTOWE FORMAT A
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Interlinia dla treści podstawowych pisanych fontem Bulo Rounded Regular to 1,4 (Dla 
przykładu tekst złożony stopniem 10 pkt powinien mieć zadaną interlinię 14 pkt). 
Światła międzyliterowe (tracking) dla treści podstawowych ustawiamy na zero (0). 
Kerning optyczny. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 
zmieniła się pod wpływem dodanego humoru czy przypadkowych słów, które nawet  



PLAKATY WIZERUNKOWY FORMAT A
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Interlinia dla treści podstawowych pisanych 
fontem Bulo Rounded Regular to 1,4 (Dla 
przykładu tekst złożony stopniem 10 pkt 
powinien mieć zadaną interlinię 14 pkt). 
Światła międzyliterowe (tracking) dla treści 
podstawowych ustawiamy na zero (0). 
Kerning optyczny. Jest dostępnych wiele 

różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 
zmieniła się pod wpływem dodanego 
humoru czy przypadkowych słów, które 
nawet  najmniejszym stopniu nie 
przypominają istniejących. Jeśli masz 


