
ПІДГОТУВАЛИ :  

ГЕРАСИМЧУК  ВЕРОНІКА             ВАВІНОВА  ХРИСТИНА           АТАМАНЧУК  КАТЕРИНА

Б Р Е Н Д Б У К
ДЛЯ  МІСТА  ГОСТОМЕЛЬ

Т РАВЕНЬ  2 0 1 8



З М І С Т

Загальні правила використання 
логотипу 

Концепція 
  Індивідуальність міста 
  Цінності та позиціонування 

Логотип 

  Походження логотипу 
  Логотип 
  Текстовий блок 
  Колірна гамма 
  Варіанти використання 
  Масштабування  
  Протипоказання 
  Охоронні зони 
  Сумісність логотипу  
  Типографіка 

Документація, сувенірна продукція 
  Акцидентний набір 
  Буклет 
  Брошура 
  Бейдж 
  Сувенірна продкція 

Розвиток стилю 

  Міська навігація 
  Зовнішня реклама 
  Транспорт 
  Інтернет сторінка 
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ДЛЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЄДНОСТІ  ВІЗУАЛЬНОЇ  КОМУНІКАЦІ Ї  БРЕНДУ  МІСТА
ГОСТОМЕЛЬ  ДОТРИМУЙТЕСЬ  ЗАЗНАЧЕНИХ  ПРАВИЛ

ЗАГ АЛЬНІ  ПРАВИЛА
ВИКОРИСТ АННЯ
ЛОГ ОТ ИПУ

Даний посібник – це сукупність візуальних стандартів і правил,
інструкція з практичного використання розробленого символу.
Вказано можливі та неприпустимі варіанти роботи з формою,
кольорами, текстовим блоком. Надано рекомендації щодо верстки
поліграфічних і рекламних матеріалів, сувенірної продукції,
оформлення інтер’єрів тощо. 
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К О Н Ц Е ПЦ І Я



Г О С Т О М Е Л Ь
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ  МІСТА

За переказами, Гостомель існує з
дуже давніх часів. Але перша
письмова згадка про нього
датується 1494 роком 

Місто славиться своїми Блакитними
озерами 

Також тут розташований
потенційний третій аеропорт Києва
― міжнародний аеропорт
«Гостомель». 

Селище міського типу у Київській області.
Підпорядковано Ірпінській міській раді. 

На території селища знаходиться
державне підприємство «Антонов»,
ВАТ «Гостомельський
склозавод», ВАТ «АТП-13250,фірма
«АТАД & К» 

Поруч із селищем знаходиться
випробувальний полігон рейкового
електротранспорту «Капвей».  
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Ц І Н Н О С Т І
Гостинність 

Нові можливості для бізнесу 
Релігійні надбання 

Унікальність водойм 
Місто щастя

ГОСТОМЕЛЬ - місто щастя 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ



ЛОГОТИП
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ВАРІАНТИ ЛОГОТИПІВ
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746D69

DBF2F7

E7E2EB

ШРИФТ:           Uk_Caslon
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746D69 - "Сірий" символ нового міста, індустрії;

DBF2F7 - "Блакитний" символ озер і природи;

E7E2EB - "Світло-фіолетовий" символ молоді і
весняного бузка.
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Фірмовий шрифт Uk_Caslon із засічками. Слід використовувати такі
варіанти, як подано нижче, щоб концепція бренда не втрачалась

Uk_Caslon Plain

Uk_Caslon Bold

Uk_Caslon Italic

Uk_Caslon Bold Italic
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У випадках, коли відтворення кольору неможливе, використовується.. 
монохромний варіант логотипу та його інверсна версія....

ЛОГОТИП СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ НА СВІТЛИХ ТОНАХ, БАЖАНО НА БІЛОМУ.
ЯКЩО ВИКОРИСТАТИ НА КОЛЬОРОВОМУ ФОНІ АБО НА ФОТОГРАФІЇ, ТО КРАЩЕ
ЗАСТОСУВАТИ БІЛУ ПІДКЛАДКУ
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100% 50% 25%

МАСШТАБУВАННЯ 
Мінімальний розмір - це найменший допустимий розмір, при

якому логотип читається. 
 



ВАРІАНТИ СЛОГАНІВ
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- Шукаєш щастя? Воно у Гостомелі! 

- Мрії здійснюються. Гостомель - місто мрій.

- Гостомель - щасливий свідок твоєї історії. Стань
щасливим і ти!

- Доторкнись до історії. 

- Монорельс із двох рейок? Приїзди до Гостомеля та
дізнайся що це!
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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

ТУРИСТИ
Люди різних вікових груп, сімї з
дітьми та люди, яеі просто
хочуть відпочити від міської

метушні, відвідавши фестивалі,
івенти, екскурсії, купивши

сувенірну продукцію, збагатити
свої знання з історії, відвідавши
музеї та побачивши історичні

пам`ятки 

Багато місця, де можна відкрити
свій бізнес і націлити увагу на

молоде покоління і його потреби у
новому

Успішні люди, які стомилися від
ритму великого міста та хочуть
спокійного життя у маленькому

містечку, де вони зможуть
займатися своїми хобі

ІНВЕСТОРИ

ДАУНШИФТЕРИ
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МАРКЕТИНГ

- Встановити об'ємний напис "Я
люблю Гостомель"; 

- Встановити сувенірний магазин.



18

Спорудити ринок, де будуть продавати
локальні продукти, сувенірну продукцію міста
і товари місцевих брендів, готувати місцеву
їжу та встановити розважальну програму

накшталт парку атракцінів (зробити ярмарку)
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Організувати марафони на території
міста, заохочуючи молодь

підтримувати здоровий спосіб життя
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Спорудити кінотеатри під відкритим
небом, щоб робити нічні покази

фільмів та використовувати екрани
задля поширення інформації на

івентах
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Облаштувати Блакитні озера,
розташувавши там зони для

відпочинку та розваг, зокрема
атракціони на водоймі й кафе на плаву.

Такі незвичайні місця будуть
приваблювати туристів та естетів
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Організувати екскурсії на ВАТ
«Гостомельський склозавод», проводячи

там майстер-класи
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Запустити капвей для екскурсій. У
випадку провалу проекта - зробити
там анті-кафе для молоді та інших

охочих
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

В жодному разі не можна забувати про
соц. мережі. Через них люди дізнаються

про корисну для них інформацію. Це
змушує місто отримувати не тільки
кількість нових туристів, а й фідбек
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СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
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СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ


