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Trendy 2019/2020
Trendy – tendencje w projektowaniu, które warto 
obserwować, inspirować się nimi, ale i tworzyć. Są 
odpowiedzią na problem, zmianę przyzwyczajeń, 
nową technologię, inny tryb życia, chęć odmiany, 
pociąg do nowego czy po prostu na nudę i sztampę. 
Tym jest dla nas design – odpowiedzią na pytania, 
które stawia człowiek i jego potrzeby: jak to zrobić?

Pokazujemy projekty, które są dla nas trafnymi 
odpowiedziami i będą się rozwijać w 2019/2020 roku. 
W obliczu zmian zapotrzebowania ostatniego roku 
stoimy u progu czasów bardzo odważnych, niemal 
brawurowych rozwiązań, które wchodzą na szeroką 
skalę do mainstreamu, a nie designu koncepcyjnego i 
wydumanych wizji futurystycznych. W dzisiejszym 
projektowaniu pojawia się wyjątkowo wiele trendów 
o rozbieżnych celach czy też znoszących się 
wzajemnie przez odwrotną egzekucję graficzną, na 
przykład rozbuchane ilustracje i kolory konkurują z 
minimalizmem. 

Projektanci zaprezentowanych przykładów na wiele 
sposobów próbują przykuć uwagę odbiorcy i 
wyróżnić się na półce. Sięgają po krzykliwe i 
ryzykowne rozwiązania, ale i często kierują się 
wynikami badań zamiast intuicją, bo jednym z 
nadrzędnych trendów jest słuchanie odbiorców, 
ludzi, których potrzeby i upodobania cały czas nas 
zaskakują – na szczęście!



Spis treści
Wśród ogromnej ilości pojawiających się w ostatnim 
czasie projektów zwróciliśmy uwagę na kilka 
głównych trendów, których rozwój będziemy 
obserwować w 2019/2020 roku. Przejawiają się one 
w obszarach:

• Koloru

• Stylistyki

• Kompozycji

• Typografii



Kolor
Odważne, nieoczywiste zestawienia, duże 
powierzchnie koloru, ostre kontrastowe barwy 
zestawione ze zgaszonymi, odcienie neonowe 
(także na ciemnych tłach), jasne i jaskrawe odcienie. 

Odrzucenie łagodnego kolorystycznie minimalizmu, 
walka o odbiorcę, która zmusza do podejmowania 
ryzyka projektowego, wybicie się spośród setek 
komunikatów, odwaga, a momentami brawura. 
To wynik również tego, że 2019 ma być rokiem 
odważniejszych marek, mniej zachowawczych 
kampanii i poluzowania utartych zasad. 
Czasem oczy wręcz bolą – i mają boleć.























Stylistyka
Wciąż obecny pozostaje minimalizm, ale i przeczące 
mu krzykliwe zdjęcia czy rozbudowane graficznie 
kolaże. Bardzo szybko rozwija się komunikacja 
ilustracyjna i przenoszenie wielu elementów 
do form ilustracyjnych różnego rodzaju 
i o różnym charakterze graficznym.



Minimalizm
Oszczędność walorów, efektów i barw, 
ale także – a może przede wszystkim – treści. 















Eklektyzm
Precyzyjnie zakomponowane elementy, tworzące 
spójny świat: zdjęcie, grafika, typografia, duże 
powierzchnie kolorów. Nie tylko w magazynach 
wnętrzarskich, ale także reklamach perfum 
czy napojów, promocjach biletów lotniczych 
czy taksówek. Łączenie form, które pozwala wyrażać 
skomplikowane walory w prosty sposób.
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Ilustracje
Zarówno uproszczone i płaskie, jak i skeumorficzne 
i hiperrealistyczne. Ilustracje podbijają KV i layouty 
marek bez względu na kategorię i sektor. 

Wykorzystują zarówno żywe kolory, jak i tekstury, 
pozwalają ująć to, co wymyka się fotografii. Główne 
nurty: fluid shapes illustrations, grain, izometria, 
hiperrealizm i skeumorfizm oraz futuryzm







































Zdjęcia
Zdjęcia jako jedno z podstawowych i najbardziej 
powszechnych narzędzi komunikacji pozostają 
w swoim mainstreamie przystępne i mniej odważne 
od np. ilustracji czy kolaży. Jednak z tego znużenia 
przebija chęć „podkręcenia” rzeczywistości m.in. 
poprzez użycie kolorowych świateł lub teł. 
Zdjęcia bardziej spokojne, codzienne i „rodzajowe” 
pozbawione zostały za to dodatkowych efektów 
światła, rozmyć, ulepszeń, retuszu – w trendzie 
są zdjęcia naturalne.























Gradient
Przy każdym rozpatrywaniu trendów powraca 
pytanie: czy gradient już/wciąż/znów jest w modzie? 
Za każdym razem pada odpowiedź twierdząca 
i w każdym przypadku oznacza ona co innego. 
Gradient, jako bardzo efektowny walor graficzny, 
daje niemal nieograniczone możliwości tworzenia. 

W trendzie utrzymują się gradienty wielkich 
powierzchni, otwartych płaszczyzn, płynnych 
przejść pomiędzy kształtami, ale także nietypowe 
tony w przejściu. Pojawiają się tzw. brudne odcienie 
– często zestawiane z bardzo żywymi, a wręcz 
neonowymi kolorami. Dzięki temu są niejednokrotnie 
odpowiedzią na trudne zestawienia kolorystyczne.































Kompozycja
Najważniejsza pozostaje czytelność uzyskiwana 
dzisiaj za pomocą różnych rozwiązań — tam, gdzie 
występuje informacja tekstem ciągłym, potrzeba jest 
dużo światła i ograniczenie pozostałych bodźców. 

Dla wyróżnienia informacji lub obiektu, 
przeprowadzenia odpowiedniej ścieżki wzroku 
lub przyciągnięcia uwagi odbiorcy posługujemy 
się dzisiaj m.in. asymetrią (broken grids). 





















Typografia
Robimy wszystko, co pozwoli typografii stać 
się naprawdę rozpoznawalną. Zaczęliśmy używać 
typografii jako tła dla innej typografii. Przeszliśmy 
do porządku dziennego nad tym, że litery mogą 
stanowić elementy czysto graficzne, 
niemerytoryczne. Stały się elementem otoczenia, 
którego nie musimy czytać, a możemy oglądać.

Typografia dzisiaj:
- ilustracyjna
- oversizing typo, litery totalne
- odejście od projektowania na lorem ipsum
- zmniejszanie ilości komunikatów tekstowych













































Trendy w praktyce
Patrzymy na to, co nas otacza i staramy 
się wyciągnąć pewną esencję, przewodnią 
myśl projektu. Przekładamy swoje doświadczenie 
i obserwacje świata na nasze projekty. 
Przedstawiamy dwa nasze case study opracowane w 
oparciu 
o nowoczesne rozwiązania w designie. 

Ostatnie nasze realizacje zostały docenione przez 
jury KTR, które przyznało nam nominację 
za identyfikację dla HSH Chemie.



Rebranding marki 

HSH Chemie

Mieliśmy okazję przeprowadzić pełen proces 
rebrandingu marki HSH Chemie, będącej liderem 
dystrybucji chemii w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Firma sprowadza najlepsze produkty z całego świata 
i dystrybuuje je w krajach CEE, a jej oferta obejmuje 
11 segmentów asortymentu.

20 lat temu powstał poprzedni znak HSH Chemie, 
który w niemal niezmienionej formie przetrwał 
zmiany przynoszone przez czas i modę. Przyszedł 
czas, by marka stała się nowoczesna, dostosowana 
do rosnących wymagań rynku i lepiej wyrażała 
wartości firmy.



Szukając środków wyrazu najtrafniej pokazujących 
przewagi rynkowe i charakter HSH, stworzyliśmy 
unikalny język wizualny. Tak powstała rodzina ikon 
pozwalających na komunikowanie wartości i zasad, 
którymi firma kieruje się w biznesie. 

Ikony stanowią rozwinięcie idei logo poprzez 
wykorzystanie żółtej linii ringu do zbudowania 
poszczególnych symboli. Podstawową wartością 
wizualną jest budowanie konturem prostych 
i łatwych do zdekodowania kształtów, które 
zachowają miękki charakter linii ze znaku.



Transparentne, przecinające się linie nawiązują 
do przejrzystości relacji, która jest ważną cechą 
standardu pracy i biznesu HSH.













Meloradio
Wyobraź sobie przestrzeń, która pozwala 
Ci odpocząć i się rozluźnić. Chwila na oddech. 
Na ulubioną piosenkę. Na małą radość. 
Jaki ma kolor? Jak brzmi? 

Melodia. Harmonia, płynność. Odprężenie, 
przyjemność. Ciepło, pogoda ducha. Wyobraź sobie, 
że możesz ten stan włączyć w każdym momencie 
dnia. 

Dla oddania specyfiki Meloradio, muzyki 
i pożądanego klimatu, użyliśmy perspektywy 
synestetycznej – badaliśmy odbiorców pod kątem 
zmieszania zmysłu słuchu, odbierającego muzykę, 
i wzroku, odbierającego kolor.













https://44branddesign.com

https://www.behance.net

http://irradie.com

https://sagmeisterwalsh.com

https://murmure.me

http://andreearobescu.com

http://maumaria.pt

https://mindsparklemag.com

https://www.pentagram.com

http://studiomut.com 

https://studioongarato.com.au

http://www.e-types.com

https://saffron-consultants.com

https://dribbble.com

https://www.ibm.com

https://adobecreativityawards.com

https://material.io

https://www.nike.com

https://www.adrian-gidi.com 

https://www.underconsideration.com/brandnew

https://pharrellwilliams.com 

https://bigcityshare.com
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