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ZNAK TOWAROWY-LOGOTYP DIAGNOSTYKA

Firmie DIAGNOSTYKA przysługują wyłączne uprawnienia do zastrzeżonego na jej rzecz słowno-gra-
ficznego znaku towarowego „DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne ...więcej niż wynik” zwanego 
dalej LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA.

LOGOTYP DIAGNOSTYKA jest podstawowym elementem identyfikacji firmy DIAGNOSTYKA 
i powinien być stosowany na wszystkich materiałach wewnętrznych (np. dokumenty, procedury), na 
materiałach o charakterze wizerunkowo-reklamowym i handlowym (np. oferty, umowy, prezentacje,  
gadżety) oraz na wszystkich materiałach informacyjno-reklamowych znajdujących się w Punktach Po-
brań sieci DIAGNOSTYKA, a także w celu oznakowywania  placówek  DIAGNOSTYKI. 

Powinien on być zgodny z poniższym rysunkiem  i stosowany w ustalony  sposób w jednej z obowią-
zujących jego wersji. 
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PROPORCJE LOGOTYPU DIAGNOSTYKA

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zniekształcanie LOGOTYPU DIAGNOSTYKA. 



WERSJE LOGOTYPU DIAGNOSTYKA (PEŁNA I UPROSZCZONA)

1) Wersja pełna:

Wersja pełna LOGOTYPU DIAGNOSTYKA posiada 4 integralne składowe: napis „DIAGNOSTYKA”, 
„laboratoria medyczne”, claim „…więcej niż wynik” i znak graficzny „krzyż w obramowaniu”.

 

2) Wersje uproszczone:

Wersje uproszczone LOGOTYPU DIAGNOSTYKA dopuszczalne są tylko w przypadkach, 
w których istnieje konieczność uproszczenia z uwagi na zagrożenie czytelności LOGOTYPU  
DIAGNOSTYKA, szczególnie napisu „laboratoria medyczne”.

Ich użycie powinno być logicznie uzasadnione np. wymiarami miejsca przeznaczonego na aplikację lub 
możliwościami technicznymi realizacji.

Niezależnie od stosowanej wersji LOGOTYPU DIAGNOSTYKA obowiązują je te same zasady doty-
czące sposobu aplikacji.

Niedopuszczalne jest stosowanie uproszczeń w inny niż podano sposób

a) Wersja uproszczona bez claimu „...więcej niż wynik”.

b) Wersja uproszczona bez claimu „...więcej niż wynik”, bez napisu „laboratoria medyczne”            
 z pomniejszonym proporcjonalnie znakiem graficznym „krzyż w obramowaniu” do wielkości  
 litery D.
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c) Wersja uproszczona bez claimu „...więcej niż wynik”, bez napisu „laboratoria medyczne”,  
 bez znaku graficznego „krzyż w obramowaniu”.

d) Wersja uproszczona bez claimu „...więcej niż wynik”, bez napisu „laboratoria medyczne”,  
 bez napisu „DIAGNOSTYKA” - tylko znak graficzny „krzyż w obramowaniu”.

Wersja ta jest używana wyłącznie w przypadku oznakowywania placówek DIAGNOSTYKI, 
w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma możliwości zastosowania innych  wersji LOGOTYPU  
DIAGNOSTYKA ani pełnej ani uproszczonych z zachowaniem jego czytelności (np. na powierzchniach 
zbyt wąskich witryn lub w miejscach umieszczonych w zbyt dużej odległości utrudniającej czytelność - 
na niewielkich, wysoko umieszczonych kasetonach o proporcjach kwadratu).

O konieczności zastosowania wersji uproszczonych decyduje Dział Marketingu DIAGNOSTYKI.



APLIKACJA LOGOTYPU DIAGNOSTYKA

LOGOTYP DIAGNOSTYKA powinien być aplikowany na jednolitym tle w dopuszczonych kolorach 
(por. rozdział KOLORY I WERSJE KOLORYSTYCZNE LOGOTYPU DIAGNOSTYKA).

W projektach i materiałach DIAGNOSTYKI w obrębie pola ochronnego LOGOTYPU DIAGNOSTYKA 
(o min. wymiarach znaku graficznego „krzyż”) nie może znajdować się żaden inny element graficzny.

Przykłady nieprawidłowej aplikacji LOGOTYPU DIAGNOSTYKA
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BADANIA LABORATORYJNE



KOLORY I WERSJE KOLORYSTYCZNE LOGOTYPU DIAGNOSTYKA 
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1. WERSJA ZIELONO-POMARAŃCZOWA

Jest to wersja podstawowa i obowiązująca. 

Kolory tła:
- biały

W celu oznakowania  placówek DIAGNOSTYKI dopuszczono następujące kolory tła: 
- dibond (szary/srebrny)
- inne kolory dopuszczone na ścianach placówek DIAGNOSTYKI

2. WERSJA BIAŁO-POMARAŃCZOWA

Jest to wersja stosowana w celu oklejenia przeszkleń w placówkach DIAGNOSTYKI, z uwagi na 
ograniczoną czytelność LOGOTYPU DIAGNOSTYKA, oraz wyjątkowo na materiałach w kolorze 
PANTONE 329C, tj. kolorystyce identyfikującej markę DIAGNOSTYKA.

Kolory tła:
- przeszklenia (szyby, witryny okienne, przeszklone drzwi) - również szronione 
- PANTONE 329C 

3. WERSJA ZIELONO-SZARA
Jest to wersja stosowana wyłącznie w drukach zleceń z uwagi na wymogi kolorystyczne druków 
identyfikujące markę DIAGNOSTYKA.

Kolory tła:
- biały
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4. WERSJA JEDNOKOLOROWA

Jest to wersja stosowana wyłącznie w przypadku oznakowania palcówek DIAGNOSTYKI, gdy nie ma 
możliwości zastosowania wersji zielono-pomarańczowej (np. wymogi przychodni, szpitala).

a.) Kolor szary (80% PANTONE Black)
Kolory tła:
-wszystkie jasne kolory tak dobrane aby zapewnić właściwą ekspozycję i czytelność LOGOTYPU  
DIAGNOSTYKA

b.) Kolor biały
Kolory tła:
-wszystkie ciemny kolory tak dobrane aby zapewnić właściwą ekspozycję i czytelność LOGOTYPU 
DIAGNOSTYKA

O zastosowaniu wersji jednokolorowej decyduje Dział Marketingu DIAGNOSTYKI.

Przykłady prawidłowej aplikacji wersji jednokolorowej LOGOTYPU DIAGNOSTYKA

7

Przykłady nieprawidłowej aplikacji LOGOTYPU DIAGNOSTYKA
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MODYFIKACJE LOGOTYPU DIAGNOSTYKA

Niedopuszczalna jest jakakolwiek modyfikacja LOGOTYPU DIAGNOSTYKA. 

Przykłady niedozwolonych modyfikacji LOGOTYPU DIAGNOSTYKA.
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Specjalna modyfikacja LOGOTYPU DIAGNOSTYKA przy przestrzennych realizacjach w placówkach 
DIAGNOSTYKI. 

Z uwagi na trudności jakie można napotkać przy realizacji oznakowania placówek DIAGNOSTYKI 
LOGOTYPEM DIAGNOSTYKA w formie przestrzennych liter styrodurowych oraz przestrzennych ka-
setonów, często podświetlanych (konieczność wycięcia cienkich elementów zaokrąglonej ramki znaku 
graficznego „krzyż w obramowaniu” z pleksy, styroduru itp.) dopuszczalna jest modyfikacja LOGOTYPU  
DIAGNOSTYKA tylko w części znaku graficznego „krzyż w obramowaniu” polegająca na wypełnieniu 
zaokrąglonego kwadratu.

Realizację takiej modyfikacji należy konsultować z Działem Marketingu DIAGNOSTYKI.


