
TRENDOWNIK



Dzisiaj z każdej strony słyszymy o ekologii  
i zbliżającym się kryzysie klimatycznym, który już daje        
o sobie znać u wybrzeży USA czy w Australii. 
Segregacja śmieci, butelkomaty, zmniejszanie emisji 
CO2 lub kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości ekologicznej to jednak nie jedyne 
oblicze ekologii.  

Co my – pracując na markach, ich wartościach  
i wizerunku – możemy dzisiaj zrobić, by być bardziej 
eko? Jak możemy zachęcać swoich odbiorców do 
ekologicznych rozwiązań i pokazać, że zależy nam na 
środowisku?  

Zebraliśmy dla Was kilka sprawdzonych sposobów  
i kilka całkiem świeżych trendów w brandingu, który 
stara się zmniejszać ilość odpadów, nakładów 
substancji szkodliwych, ułatwia segregację i recykling, 
a nawet zachęca do ponownego wykorzystania 
produktu lub opakowania w innym celu. 

Gotowi? To ruszamy! 
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Eko branding
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Świat druku pilnie potrzebuje bardziej ekologicznego 
charakteru. Atrament do drukarek jest bardzo 
toksyczny, a jego wkład może rozkładać się nawet 
450 lat. Dodając do tego wyjątkowo wysoki koszt 
atramentu, mamy dobry powód, aby zużywać  
go mniej. 

Już w 2017 roku francuski projektant Sylvain Boyer 
zaprezentował ,,odchudzone” loga znanych marek. 
Przez skalę, w jakiej owe loga są reprodukowane, 
nawet mała oszczędność tuszu daje duży efekt 
końcowy. Czas zacząć korzystać z tego genialnego 
pomysłu na to, jak być dalej rozpoznawalnym,  
ale optymalizować produkcję materiałów.

Mniej tuszu w druku



Eko fonty
Czy czcionka może być ekologiczna? Oczywiście. 
Każdy sposób i zabieg graficzny na zmniejszenie 
ilości zużytego tuszu to krok w stronę lepszego 
środowiska. Nie tylko wypełnienie liter, ale i sama 
czytelność fontu sprawia, że możemy drukować  
litery mniejsze lub niewyboldowane, ale dalej łatwe  
w odczycie.
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Eko fonty
Ikony to symbole, które mają ułatwić nam 
dekodowanie oraz nawigację, więc tak jak znaki 
drogowe muszą być czytelne i intuicyjnie 
przyswajalne.  

W naszym studiu często opracowywaliśmy nowe 
poziomy uproszczeń kształtów, tak by zachować 
łatwość skojarzenia symbolu, ale uzyskać jak 
najmniejsze zużycie tuszu, uszczegółowienia i ilości 
elementów w ikonie. 

Lżejsze ikony
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Lżejsze ikony Kolory zużywające 
mniej tuszu w druku



Kolory zużywające 
mniej tuszu w druku

Pełen guitdebook kolorystyczny możecie znaleźć tutaj:  
https://github.com/Ecobranding/Ecobranding-CMYK-Guide 



Kolory zużywające 
mniej tuszu w druku

Pełen guitdebook kolorystyczny możecie znaleźć tutaj:  
https://github.com/Ecobranding/Ecobranding-CMYK-Guide 

Transparencje 
zużywające mniej 
tuszu w druku

Więcej możecie znaleźć tutaj:  
https://44branddesign.com/hsh-chemie/ 





Ponowne wykorzystanie papieru czy gazet  
do produkcji materiałów firmowych — toreb, kopert, 
teczek. To wszystko sensowne sposoby na recykling 
surowców.

Obieg zamknięty
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Plecaki i torby z banerów 
wystawy “Poczet królów 
Polski”. Pomysł 
zrealizowany przez 
Zamek Królewski  
w Warszawiae. 

Ponowne 
wykorzystanie 
materiału z reklam 
wielkoformatowych
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Wykorzystanie materiału ekologicznego wcale  
nie oznacza konieczności stosowania tylko papierów 
szarych i mało szlachetnych wizualnie czy w dotyku. 
Na co dzień współpracujemy z producentami 
papierów, którzy zwracają uwagę na zrównoważony 
rozwój i kwestie takie jak: 

• Oszczędność energii 
• Ponowne użycie wody 

(jeden z naszych dostawców ma najmniejsze wykorzystanie 
wody w branży) 

• Odprowadzanie ścieków 
 (jeden z naszych dostawców ma najmniejszą ilość ścieków 
odprowadzanych do wody; dodatkowo stosuje również 
systemy skutecznego oczyszczania wody używanej podczas 
produkcji) 

• Celuloza z certyfikatem 
• Odpady  

(jeden z naszych dostawców wyodrębnia osad biologiczny 
spełniający kryteria zezwalające na rozprzestrzenianie  
na polach, dzięki czemu wspiera naturalny cykl ekologiczny) 

• Recykling  
(jeden z naszych dostawców opracował systemy recyklingu, 
które pozwalają sortować i przetwarzać odpady lub 
wykorzystywać je jako źródła energii, o ile jest to możliwe) 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
(jeden z naszych dostawców wykorzystuje turbiny napędzane 
wodą, inwestuje również w sterowane komputerowo 
wysokowydajne palniki olejowe oraz posiada nową, opalaną 
gazem elektrociepłownię, która wyparła starą 
elektrociepłownię węglową)

Eko surowce



Wykorzystanie materiału ekologicznego wcale  
nie oznacza konieczności stosowania tylko papierów 
szarych i mało szlachetnych wizualnie czy w dotyku. 
Na co dzień współpracujemy z producentami 
papierów, którzy zwracają uwagę na zrównoważony 
rozwój i kwestie takie jak: 

• Oszczędność energii 
• Ponowne użycie wody 

(jeden z naszych dostawców ma najmniejsze wykorzystanie 
wody w branży) 

• Odprowadzanie ścieków 
 (jeden z naszych dostawców ma najmniejszą ilość ścieków 
odprowadzanych do wody; dodatkowo stosuje również 
systemy skutecznego oczyszczania wody używanej podczas 
produkcji) 

• Celuloza z certyfikatem 
• Odpady  

(jeden z naszych dostawców wyodrębnia osad biologiczny 
spełniający kryteria zezwalające na rozprzestrzenianie  
na polach, dzięki czemu wspiera naturalny cykl ekologiczny) 

• Recykling  
(jeden z naszych dostawców opracował systemy recyklingu, 
które pozwalają sortować i przetwarzać odpady lub 
wykorzystywać je jako źródła energii, o ile jest to możliwe) 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
(jeden z naszych dostawców wykorzystuje turbiny napędzane 
wodą, inwestuje również w sterowane komputerowo 
wysokowydajne palniki olejowe oraz posiada nową, opalaną 
gazem elektrociepłownię, która wyparła starą 
elektrociepłownię węglową)

Eko surowce Eko surowce



Lekka konstrukcja, do której 
montowany jest wydruk z papieru. 
Łatwa wymiana na nowy wydruk.

Eko alternatywy  
dla roll-upów
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Drewniane lub kartonowe 
standy na ulotki



Eko materiały,  
z przekazem
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Opakowanie do ponownego wykorzystania  
lub z ważnym, ciekawym eko przekazem w środku.

Eko opakowania  
na butelki
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Projektanci Samsunga postanowili pokazać, że 
kartony po telewizorach wcale nie muszą trafić na 
śmietnik, jeżeli zrobimy z nich domki dla kotów, 
zabawki, a nawet meble.

Co można zrobić  
z kartonu?
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Dostawa bez torby 
plastikowej



Dostawa bez torby 
plastikowej

Wykorzystanie  
papieru kwitnącego  
(z wprasowanymi nasionami)









Zmniejszenie formatu niektórych nośników jest 
również działaniem eko. Wizytówki mogą mieć 
połowę swojej wielkości, ulotki mniejszy format,  
a wykrojniki można tak zoptymalizować, aby większa 
ilość materiału mieściła się na jednym użytku.

Mniejszy format 
materiałów firmowych



Nadruki na tej karcie wykonane są na bazie 
substancji, które kiedyś zanieczyszczały powietrze, 
a następnie zostały z niego pozyskane,  
aby to powietrze oczyścić (technologia Air-Ink).  
Jest też w pełni zbliżeniowa, ponieważ nie ma paska 
magnetycznego. Inne karty zrobione są z materiału 
zawierającego skrobię kukurydzianą i biomasę,  
co zmniejsza o połowę ślad węglowy spowodowany 
produkcją kart.

Biodegradowalne 
karty i identyfikatory
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Eco & User-friendly 
digital design 



Eco & User-friendly 
digital design 

UI w naszych telefonach to nie tylko to, co widzimy 
wprost tak jak kolory – to także funkcjonalność, 
ergonomia i optymalizacja czasu.  

Te wartości pozyskujemy zarówno dzięki 
odpowiedniej kompozycji, dobrze dobranym 
kontrastom, ułatwianiu sterowania poprzez gesty, 
nadawanie przyciskom ergonomicznych dla naszych 
palców kształtów oraz poprzez rozumienie 
funkcjonowania telefonu w dzisiejszych czasach  
i sposobów korzystania z nich przez użytkowników.

Eco & User-friendly 
digital design 





Długo oczekiwany nowy interfejs Facebooka  
ukazał się także w trybie ciemnym, co – mimo 
licznych zastrzeżeń użytkowników do samego  
UI – przyjęliśmy z ulgą  

Wielu użytkowników dzisiaj preferuje ciemne 
interfejsy – nie tylko z powodu większej wydajności 
energii, ale także ze względu na łagodniejsze 
kontrasty i mniejszą ilość promieniowania z ekranu.

Darkmode interfejsu



Podświadomie spodziewamy się, że mniejsze  
zużycie farby w druku lub lżejszy kolor to działanie 
ekologiczne, ale co z kolorami w digitalu?  

Z jednej strony bardzo ważna pozostaje czytelność  
– samo promieniowanie ekranu męczy nasze oczy, 
więc UI musi być oparte na kolorach, które zapewnią  
nam komfort oglądania i czytania. Trendownik, który 
przeglądasz, też nie jest po prostu na czarnym tle  
– zadbaliśmy o odpowiedni kontrast między tłem  
a literami, żeby nie męczyć Twojego wzroku  
Z drugiej strony czerń i zieleń to kolory zużywające 
najmniej energii, która w zdecydowanej większości 
wciąż nie jest pozyskiwana w ekologiczny sposób, 
więc warto ją oszczędzać. 

Kolory vs. zużycie 
prądu
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online



Czerń i zieleń  
— najekologiczniejsze 
online
W pracy nad identyfikacją Sieci Badawczej 
Łukasiewicz musieliśmy nie tylko zgrać tożsamość 
ponad 30 polskich instytutów naukowych, ale i cele 
utylitarne UI z ekologicznym podejściem do digitalu. 
Czerń i zieleń w odpowiednich odcieniach nadawały 
się do tego idealnie. 

Wersje printowe również zachowują zasadę ekologii 
w tym środowisku poprzez inwersję kolorystyczną.



Czerń i zieleń  
— najekologiczniejsze 
online
W pracy nad identyfikacją Sieci Badawczej 
Łukasiewicz musieliśmy nie tylko zgrać tożsamość 
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Wersje printowe również zachowują zasadę ekologii 
w tym środowisku poprzez inwersję kolorystyczną.

Więcej możecie znaleźć tutaj:  
https://44branddesign.com/siec-badawcza-lukasiewicz/  



Problemem w ratowaniu planety jest to, że nie można 
tego zrobić samemu. Znaczących zmian możemy 
dokonać tylko wtedy, gdy działamy razem.  

Zatem oprócz używania ekologicznych materiałów 
czy naklejenia zielonej stopki na stronę internetową, 
ważnym krokiem jest uświadomienie klientom, co oni 
mogą zrobić dla środowiska.

Eko edukacja
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Coraz częściej spotykamy się z otwartą komunikacją 
marek, które starają się promować ekologiczne 
podejście do życia. Dobrym tropem jest opieranie  
się na prawdziwych wartościach, które w naszych 
odbiorcach budują poczucie wiarygodności, a nie 
greenwashingu.

Mówienie w oparciu  
o realne liczby





DZIAŁANIE



Ekologia to słowo odmienione już przez wszystkie 
przypadki, ale jeszcze nie przez wszystkie 
okoliczności. Edukacja i promocja stylu less waste  
to ważne elementy pracy na rzecz naszej planety,  
ale na mówieniu nie możemy poprzestać.  
 
Marki wiedzą już dzisiaj, że bycie blisko swoich 
odbiorców   i okazywanie wsparcia to także działanie, 
a więc pole do popisu dla biznesu zaangażowanego 
społecznie. Wiele brandów celuje dzisiaj swoimi 
projektami CSR w tematy ekologiczne. 
 
Proporcjonalnie jest to najszybciej rozwijający  
się sektor NGO w ostatnich latach. Każde realne 
działanie na rzecz ekologii bardzo nas cieszy  
– dla naszego zespołu w 4/4 to ważny aspekt  
życia. Właśnie dlatego wybraliśmy kilka 
najciekawszych przykładów z perspektywy życia  
w mieście, w którym bardzo widoczne są skutki  
złego gospodarowania i negatywnego wpływu ludzi 
na środowisko.

Eko branding to także 
działanie
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działanie

Przykładem firmy, która postawiła na wspólne 
działania ponad podziałami, jest Ford. Jak większość 
dzisiejszych marek samochodowych na świecie, dużą 
część swojego budżetu na badania i rozwój Ford 
przeznacza na zrównoważone strategie (samochody 
hybrydowe i elektryczne). Co jednak najciekawsze, 
firma zaczęła także myśleć o poszukiwaniu energii 
odnawialnej poza branżą transportową. Z wybranymi 
partnerami, m.in. takimi jak Infineon czy Whirlpool,  
w 2014 r. stworzyli program „MyEnergi Lifestyle”,  
aby promować bardziej przyjazny środowisku styl 
życia. Najlepsze zrównoważone marki nie pozwalają 
na to, by kwestia konkurencji powstrzymała ich  
od osiągnięcia swoich celów. Chcą współpracować  
i angażować się w nowe koncepcje, aby stworzyć 
lepszy świat. 

Eko współdziałanie — 
między korporacjami



Stacje rowerowe
Stacje sponsorskie Citi Handlowy Bikes dla rowerów 
miejskich Veturilo — przykład CSR w obrębie ekologii.
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Ule na dachach 
budynków



Jednym z wielkich zagrożeń ludzkości stało  
się zanieczyszczenie powietrza. Naprzeciw wyszła  
z inicjatywą Aviva. W wielkich miastach misja  
ta przekształcona została w kampanię walki  
z zanieczyszczeniem powietrza poprzez projekt 
#WiemCzymOddycham oraz filtrujące billboardy.

Oddychaj bez smogu
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z zanieczyszczeniem powietrza poprzez projekt 
#WiemCzymOddycham oraz filtrujące billboardy.

Oddychaj bez smogu
Od stycznia 2020 we wszystkich salonach  
firmowych i partnerskich Orange umowy można 
podpisać na tabletach. Pilotaż usługi zaczął się  
w dwóch warszawskich placówkach w grudniu 2017 
roku, a w marcu 2019 usługa była dostępna w 200 
miejscach. Klientom umowa pokazywana jest  
na ekranie, a po podpisaniu przesyłana na ich maila. 
Na życzenie może też zostać wydrukowana, ale tylko 
w jednym egzemplarzu, dla klienta. Dzięki temu  
nie tylko oszczędza się papier, ale też odchodzą 
problemy z przechowywaniem dokumentów  
i przesyłaniem ich z salonu do archiwum.  
 
Całość procesu jest odpowiednio zabezpieczona, 
niemożliwe jest skopiowanie podpisu do innych 
plików. Elektroniczny podpis wybiera 9 na 10 klientów, 
co pozwoliło dotychczas zaoszczędzić 4,5 mln kartek 
papieru.

Let’s be paperless 



Według danych KTH Royal Institute of Technology          
10% światowej konsumpcji energii pochłania Internet. 
Największe firmy, takie jak Facebook, Apple i Google, 
dążą do tego, żeby ich serwerownie zasilane były  
w 100% energią odnawialną. Google nieustannie 
działa na rzecz podniesienia efektywności 
energetycznej w swoich centrach przechowywania 
danych: starając się zminimalizować straty energii 
przy jej konwersji, zapewniając jak najlepsze 
chłodzenie w swoich serwerowniach, a nawet budując 
własne serwery.  Od 12 lat firma jest neutralna pod 
względem emisji dwutlenku węgla, będąc 
jednocześnie największym na świecie korporacyjnym 
nabywcą energii odnawialnej.

Zasilanie serwerowni
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Zasilanie serwerowni
Właściwe podejście powinno opierać się na analizie 
rozwiązań stosowanych na poziomie całego łańcucha 
wartości firmy. Konieczne jest dokładne zbadanie 
obszarów, w których organizacja może poszukiwać 
nowatorskich i skutecznych metod wdrożenia 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Warto przyjrzeć  
się pod tym kątem zarówno wewnętrznemu 
funkcjonowaniu firmy, jej produktom i usługom,  
jak też komunikacji z rynkiem.

Gospodarka obiegu 
zamkniętego (circular economy)
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