
subiektywny przegląd projektowy



Górskie opowieści  
o markach  
i designach
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Góry fascynowały ludzi od 
wieków, ale przez długi czas 
chodzenie po górach i 
zdobywania szczytów nie 
było praktykowane. Góry 
stanowiły przedmiot kultu, 
zamieszkiwali je bogowie,  
a prorocy wchodzili na nie,  
by zasięgnąć boskiej rady. 
Tam szukano natchnienia, 
budowano klasztory  
i pustelnie.  
Dopiero w drugiej połowie 
XVIII wieku ludzie zaczęli góry 
poznawać od innej strony,  
a już prawdziwa eksplozja 
fascynacji górami to przełom 
XIX i XX wieku. 
Podróżnik Robert Macfarlane 
pisze, że góry to stan umysłu. 
Ze względu na swój majestat  
i niedostępność są 
nieskończonym źródłem 
inspiracji. Obecnie chronimy 
pasma górskie, dlatego 
kojarzą się z czystością  
i dzikością. Zjawiska 
atmosferyczne zachodzące 

w górach, ich ulotność, mgły  
zmieniające kształt 
wierzchołków… I ta 
niesamowita gra światła, 
jego zdolność do 
błyskawicznej zmiany 
struktury, złudzenia optyczne, 
które wywołuje - błyski, 
odbicia, tęcza barw, 
mienienie się… To wszystko 
tak inspiruje twórców  
i ciągnie nas na szlaki. 
W górach jest to, czego może 
nam brakować na co dzień: 
wolność, marzenia, piękno, 
obcowanie z przyrodą. 
Dlatego góry jako koncept są 
często wykorzystywane  
w marketingu i designie.  
Zrealizowany przez naszą 
agencję rebranding piwa 
Tatra zainspirował nas do 
prześledzenia marek  
i innych projektów, które  
u swojego źródła mają góry. 
Zapraszamy was wyżej! 

Zespół Czteryczwarte 
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Tatra – z potrzeby wolności

Góry to wyzwanie, góry to 
wolność, wytchnienie, natura. 
Nowy, bardziej współczesny 
wizerunek Tatry opiera się na 
uniwersalizmie skojarzeń 
górskich. Wyraziste, żywe 
kolory symbolizują słońce, 
ośnieżone szczyty, ale także 
tajemnicę odkrywania gór. 

Zaproponowane przez nas 
motto przewodnie designu  
„Z potrzeby wolności” stało 
się hasłem nowej, 
odmienionej Tatry.

Zapraszamy Was 
do naszego górskiego 
świata!
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Nie każdy mężczyzna jest góralem 
czy taternikiem, ale każdy ma 
prawo do chwili wytchnienia po dniu 
pełnym wyzwań. Ten sposób 
myślenia towarzyszył nam w trakcie 
pracy nad rebrandingiem marki 
Tatra.
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Na wyraźne życzenie Grupy Żywiec 
zrezygnowaliśmy z ikony górala. 
Zamiast tego został wzmocniony 
motyw gór, tak ważny dla DNA 
marki.

Kierunek: w góry, ale bez górala! 6



Kolorystyka ma znacznie

I właśnie dlatego zmieniliśmy 
zasadniczo akcenty kolorów. 
Z ciężkiej, pomarańczowo-
czarnej, wręcz miodowej, 
Tatra stała się żółto-
niebieska. Wzmocniliśmy też 
złote akcenty w opisach  
i ikonach na etykiecie. Co 
zyskaliśmy? Przede wszystkim 
wyraźną zmianę na poziomie 

postrzegania całej marki 
(pozytywna, lubiąca 
wyzwania, bliska) oraz na 
poziomie produktu (bardziej 
odświeżający, klasycznie 
piwny, ale trochę lżejszy).
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Górski krajobraz stał się od teraz 
integralną częścią logotypu.
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Ukraińskie Karpaty

Naszą podróż poprzez góry  
i designy rozpoczynamy  
w ukraińskich Karpatach. To 
jednocześnie ukłon w stronę 
wybitnego ilustratora 
Yaroslava Shkriblyaka  
z Ivano-Frankivska w Ukrainie, 
autora tego pięknego 
projektu i ilustracji.  

Design w niezwykle 
plastyczny sposób opowiada 
historię pełną piękna dzikiej 
natury, czystości, a przy tym 
mruga do nas okiem, 
zmieniając kicz w sztukę  
i łącząc głębię przekazu  
z humorem.  
Slava Ukraini!
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Niesamowicie klimatyczna ilustracja 
zamglonych gór  
z orłem-bohaterem stanowi 
doskonałe tło dla niefiltrowanego 
piwa.
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Lekki lager ilustrują góry o poranku, 
który zwiastuje dobrą pogodę na 
resztę dnia.
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Piwo z niedźwiedziem - to musi 
oznaczać moc aromatu. 
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Biała gwiazda

Historia marki sięga 1906 
roku, kiedy to inżynier August 
Eberstein oraz bankier Alfred 
Nehemias rozpoczęli 
produkcję ebonitowych piór 
zakraplaczowych ze złotymi 
stalówkami sprowadzanymi  
z Ameryki. Jak głosi legenda, 
nazwa powstała podczas gry 
w karty, podczas której jeden 
z uczestników użył barwnego 
porównania jakości piór jako 
szczytu piśmienniczego 
kunsztu i precyzji do 
najbardziej majestatycznego  

szczytu Alp Mont Blanc. Znaki 
towarowe, nazwa i biała 
gwiazda Mont Blanc zostały 
zarejestrowane w 1913 roku  
i funkcjonują do dziś w 
ewolucyjnie uwspółcześnionej 
formie. Logotyp wykreślono 
na nowo na bazie koła i 
trójkątów, dzięki temu lepiej 
oddaje wysokojakościowy 
charakter marki, a kształt liter 
nawiązuje do wierzchołków 
gór. Na tej bazie 
skonstruowano dla marki 
także unikalny font. 
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Ikoniczna góra Matterhorn

Jeśli istnieje idealna góra, to musi to być Matterhorn. Jej 
samotna skalno-lodowa piramida wznosi się wśród lodowców 
Alp Pennińskich. Charakterystyczny, prawie doskonały 
czworościenny kształt sprawia, że góra jest symbolem piękna 
Alp i obiektem marzeń pasjonatów alpinizmu.
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Matterhorn - góra chroniona prawem

Tak wiele produktów zupełnie 
niezwiązanych ani ze 
Szwajcarią, ani nawet  
z górami używało symbolu  
i nazwy tej jakże 
charakterystycznej góry, że 
lokalne władze postanowiły 
chronić swoje dziedzictwo. 
Zermatt Tourismus 
zarejestrował zarówno logo, 

jak i słowo „Matterhorn” jako 
oficjalne znaki towarowe. 
Oznacza to, że słowo to nie 
może być użyte do określenia 
innych produktów niż te, które 
powstały w regionie Zermatt 
Matterhorn w Szwajcarii. Czas 
pokaże, na ile skuteczne 
będzie to rozwiązanie.
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Przyczajony karmel, ukryty niedźwiedź

Toblerone nie musi używać 
nazwy góry. Wystarczy, że 
występuje ona w logo  
i wszyscy idą skojarzeniem: 
trójkątna góra - trójkątna 
czekolada - Toblerone - 
Szwajcaria. 
Połączenie z Alpami jest 
oczywiste, ale w logo 
pojawia się jeszcze jedno 

znacznie: niedźwiedź ukryty 
w kształcie góry, 
symbolizujący Berno, miejsce 
pochodzenia Toblerone. 
Berno w Szwajcarii określane 
jest jako miasto niedźwiedzi. 
Złoty kolor to z kolei 
nawiązanie do miodowego 
nugatu, który stanowi DNA 
produktu marki.
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„Para-góra”

Legenda głosi, że słynne logo 
studia filmowego Paramount 
powstało na podstawie 
rysunku, który na serwetce 
narysował W. W. Hodkinson, 
jeden z jego założycieli  
(i jednocześnie człowiek 
znany jako twórca 
Hollywood). Rysunek 

nawiązuje do czasów 
dzieciństwa spędzonego  
w Utah. Jeśli to rzeczywiście 
Utah, to szczytem, który 
przypomina musi być Ben 
Lomond o wys. 2961 m. Logo 
było w użyciu od 1914 do 1967 
roku. Na przestrzeni lat kształt 
góry zmieniał się i stawał się 
coraz bardziej szpiczasty. 
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W 1986 r. Paramount odkupiło obraz 
Dario Campanile i na jego podstawie 
opracowano „filmową” wersję logo. 
Nowy, ikoniczny szczyt jest czystym 
wytworem fantazji artysty.
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Black Mountain (Arizona)

Amerykański burbon w 
wydaniu massmarketowym.  
Z zachowaniem 
rozpoznawalnych kodów 
whisky stworzono wyróżnialny 
element designu w postaci 
czarnych gór,  
o chropowatej strukturze 
wyczuwalnej w dotyku. 
Ciekawe rozwiązanie 

formalne angażuje 
konsumenta, sprawiając, że 
etykieta oprócz designu ma 
swój charakterystyczny 
„dotyk”. Multisensoryczne 
oddziaływanie dopełnia 
doświadczenie jakości i… 
przyjemności obcowania  
z trunkiem.
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Woda z Rocky Mountains

Woda w aluminiowych 
butelkach? Czy to ma sens? 

Proud Source jako marka  
z misją wybrała aluminium 
zamiast plastiku, ponieważ 
aluminium można  
w nieskończoność poddawać 
recyklingowi. Nigdy nie traci 
swoich właściwości, co czyni 

je najczęściej przetwarzanym 
surowcem.  
Aż 75% wyprodukowanego 
kiedykolwiek aluminium jest 
nadal w użyciu.  
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Mackay w stanie Idaho znajduje się  
w Górach Skalistych, w regionie 
niegdyś aktywnym sejsmicznie  
i wulkanicznie. Starożytne warstwy skał 
zapewniają naturalną filtrację  
i bogactwo minerałów, dlatego woda 
stamtąd ma niezwykłe właściwości 
alkaliczne.

30



Alkaliczna woda ze źródeł Rocky 
Mountain ukryta w aluminiowych 
butelkach. 
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Ten projekt jest jak test, czy nie 
wypiliśmy za dużo… Nie możesz 
przeczytać? Zbyt mglista góra? 
Zostaw resztę wina na później :) 
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Winnica, którą odwiedzają niedźwiedzie

Podzwrotnikowy morski klimat 
stanu Virginia, tereny 
pagórkowate, wyżynne  
u stóp Apallachów to 
doskonałe miejsca na 
winnice. Ta najwyżej 
położona znajduje się na 
wysokości 1700 stóp, co 
marka wykorzystuje w swojej 
narracji. A kiedy okazuje się, 

że zamieszkujące w pobliżu 
niedźwiedzie także lubią 
podkradać winogrona, nie 
ma wyboru – niedźwiedź 
musi stać się symbolem  
i bohaterem opakowania. 
Taką opowieść snuje marka 
winnic Stone Mountain.
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Odręczne ilustracje  
wykonane piórkiem 
i ołówkiem starają się oddać zamglony, 
nostalgiczny klimat regionu.
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Góry Błękitne na Jamajce 
porośnięte paprociami 
drzewiastymi. To stąd pochodzi 
jeden z bardziej cenionych 
gatunków kaw na świecie.

Góry Błękitne, Jamajka
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Kawa Błękitnych Gór

Pasmo Gór Błękitnych na 
Jamajce, wpisane na listę 
światowego dziedzictwa 
kulturowo-przyrodniczego, 
dało swoją nazwę regionalnej 
kawie o cenionych, a także 
dosłownie cennych ziarnach 
(cena kilograma tej kawy 
dochodzi nawet do kilku 
tysięcy złotych). Góry Błękitne 

to lasy, wodospady, mgła, 
zapach kwiatów, owoców  
i ziół. I właśnie ten 
niepowtarzalny aromat 
decyduje o doskonałości 
gatunku Blue Mountain 
Coffee. Aby móc używać 
nazwy, trzeba otrzymać 
certyfikat pochodzenia 
jamajskiej organizacji JACRA.
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World of mountains, world of coffee

Ziarna kaw Mountain Coffee 
pochodzą z plantacji  
z różnych krajów, ale ich 
cechą wspólną jest uprawa 
na dużych wysokościach, 
optymalna jakość ziaren,  
a przede wszystkim warunki,  
w jakich pracują ludzie.  
W przypadku kawy, ale też 
innych produktów, 

konsumenci mają wielką moc: 
kierując się społeczną 
odpowiedzialnością, możemy 
uważnie wybierać 
producentów i marki wrażliwe 
na kwestie środowiskowe  
i warunki pracy. A jeśli przy 
tym wybieramy produkt 
dobrze zaprojektowany, to 
jest to sytuacja idealna :)
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Marka wody Evian, jedna  
z najbardziej ikonicznych w tej kategorii, 
aktywnie wykorzystuje przestrzeń opakowań do 
komunikacji, zaskakując kreatywnymi 
limitowanymi edycjami etykiet. W górskim 
zestawieniu pochylamy się nad kampanią 
podsumowującą 20 lat zobowiązań Evian 
wobec ludzi i środowiska.

Francuskie Alpy Evian
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Evian, aby ograniczyć koszty środowiskowe,  
60% wody przewozi ze źródeł pociągiem, wspiera 
lokalne rolnictwo, wydobywa wodę, szanując 
przyrodę, wspiera ochronę fauny i flory oraz dba  
o recykling opakowań. To wszystko obrazują 
ilustracje autorstwa Toma Haugomata. 
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Evian nie osiada na laurach. Obiecują do 2025 stać się  
w pełni cyrkularnym brandem. Wykorzystując siłę budowanej 
od lat marki, zdecydowali się na odważny krok: 
wprowadzenie na rynek butelki ze 100% recyklatu bez 
jakiejkolwiek etykiety. Branding stanowi jedynie embossing 
na butelce. Jedynym problemem są zakrętki - tutaj ciągle 
czekamy na rozwiązanie technologiczne wspierające pełną 
cyrkularność opakowań. 
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Gin w stylu alpejskim

Ilustracje jak z bajki dla oddania kraftowego, 
świeżego charakteru ginu Off-Piste. Poza szlakiem… 
czyli tam, gdzie dziko, czysto, naturalnie i świeżo. 
Choć inspirowany alpejskimi klimatami, nadal jest 
to gin bardzo angielski.
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Schodząc ze szlaku (choć to zwykle 
niedozwolone :) spotkać można dzikich 
mieszkańców lasu - bohaterów 
bajkowych ilustracji.
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Oprócz klasycznych dla ginu roślin  
w składzie znajdują się chabry alpejskie i 
jarzębina.
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Dbałość o detal designu podkreśla jakość 
produktu.
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Mount Tapuae-o-Uenuku, Nowa Zelandia

Mount Tapuae-o-Uenuku  
w Nowej Zelandii to 
najwyższy (2885 m) poza 
Alpami Południowymi szczyt 
znajdujący się w północno- 
wschodniej części wyspy. 
Nazwę góry tłumaczy się  
z języka Maorysów jako „ślad 
tęczy”. Miejscowi skracają 
nazwę do Tappy / Tapi. Oba 

te aspekty stały się inspiracją 
dla marki organicznego wina 
TAPI, kierowanej do młodszej 
grupy konsumentów. Każda 
płaszczyzna szczytu to inna 
faktura, kolor, tak jak światło, 
które w górach zmienia swą 
strukturę i czaruje nas tęczą 
barwnych doznań.
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W latach 40-tych na „Tappy” wspiął się młody 
Edmund Hillary. Ośnieżony szczyt przybiera 
himalajski wygląd i jest dobrą bazą przygotowań 
do dłuższych wypraw. 3-dniowa trasa 
trekkingowa, i związana z nią rzeka Hodder, którą 
trzeba przekroczyć siedemdziesiąt kilka razy, to 
niezłe wyzwanie! Podejmujecie?

Mount Tapuae-o-Uenuku, Nowa Zelandia 55



56



Serra da Estrela, Portugalia

Serra da Estrela to najwyższe 
pasmo górskie 
kontynentalnej Portugalii  
z najwyższym szczytem Torre 
(Malhão da Estrêla), 1993 m. 
Od nazwy pasma wzięła 
swoją nazwę marka wody 
mineralnej, której źródła 
położone są na terenie Parku 
Narodowego Serra de Estrela 
na wysokości 1200 m.  

Nowa odsłona marki to wynik 
jej repozycjonowania.  
Góry odbijające się  
w krystalicznie czystej wodzie 
odzwierciedlają nowe hasło 
marki „A Serra das Serras,  
A Água das Águas”: Góra 
Gór, Woda Wód. 
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Góra Gór, Woda Wód

Góry odbijające się w wodzie 
podkreślają jej krystaliczną 
czystość.
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Element rysunku gór pojawia  
się również jako embossing  
w dolnej części butelki.
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Glendalough - dolina dwóch jezior

Glendalough, polodowcowa 
dolina dwóch jezior  
w górach Wicklow w Irlandii 
to miejsce zarówno piękne, 
jak i przepełnione 
fascynującą historią 
wczesnośredniowiecznych 
mnichów. Pierwszy klasztor 
założył tu pustelnik Kewin na 
początku VI wieku. Piękna, 
tajemnicza sceneria gór  

i usiane w niej ruiny siedmiu 
klasztorów, pozostałości 
bram, wież i innych 
średniowiecznych 
zabudowań tworzą tak 
unikalny krajobraz, że Irlandia 
stara się o dodanie doliny 
Glendalough do listy 
światowego dziedzictwa 
UNESCO.
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W dolinie Glendalough 
powstała unikalna 
destylarnia wytwarzająca 
alkohole na bazie lokalnych 
ziół i roślin. Wyjątkowość 
receptury polega na 
stosowaniu do destylacji 
świeżo zebranych roślin, bez 
uprzedniego ich suszenia czy 
ekstrakcji. Codziennie rano 

zatrudniona w Glendalough 
zielarka wychodzi na spacer  
i zbiera odpowiednie rośliny. 
Jedna partia to maksymalnie 
3000 butelek destylatu. 
Każda pora roku to inne 
rośliny, stąd tutejszy gin ma 
charakter sezonowy: inny 
smak wiosenny, letni, jesienny 
i zimowy. 
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Św. Kewin – symbol Glendalough

Symbolem Glendalough jest 
Św. Kewin stojący w jeziorze   
z kosem i jego jajami  
w dłoniach. Pustelnik był tak 
zespolony z naturą, że  

w czasie jednej z modlitw 
samica kosa złożyła jaja na 
jego dłoni. Legenda głosi, że 
stał w wodzie tak długo, by 
mogła je wysiedzieć.
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Celtycka Snowdonia

Snowdonia - park narodowy 
w Walii, który swą nazwę 
wziął od najwyższego szczytu 
Snowdon. Obejmuje część 
masywu Gór Kambryjskich, 
bardzo starych, mocno 
zerodowanych, pokrytych 
wrzosowiskami i torfowiskami, 
spowitych tajemniczą mgłą. 
Jak już mieliśmy szansę 
wcześniej się przekonać, takie 
miejsce jest doskonałe na 
destylarnię ginu i innych 

tradycyjnych trunków. 
Etykiety Snowdonia Spirit to 
hołd dla celtyckiej kultury.  
W górnej części celtycki 
warkocz-symbol to Afanc, 
lokalny wodny potwór, w dole 
etykiety widzimy sylwetkę 
góry Snowdon. Jednak 
prawdziwa sztuka znajduje 
się na odwrocie butelki. To 
oryginalne obrazy artysty  
i aktywisty na rzecz przyrody 
Alana Rankle - krajobrazy 
inspirowane Walią. 
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Góry inspirują nie 
tylko jako obraz, ale 
także jako forma. 
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Do wyprodukowania formy górskiej 
użyto plastiku zebranego  
z oceanów - twórca w ten ciekawy 
sposób pokazuje, jak ze śmieci 
może powstać lifestylowy 
przedmiot.

Projekt stolika kawowego autorstwa Charlesa 
Birka odtwarza topografię Himalajów wokół 
Mount Everest.
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Wypalane góry

Liście herbaty Mountain Tea 
Song rosną wysoko w górach, 
na wysokości około 1000 
metrów, po czym są zbierane 
i prażone węglem drzewnym 
w trzech różnych stężeniach, 
od lekkiego do mocnego.  
Aby oddać górskie 
pochodzenie herbaty,  
a także podkreślić unikalny 
proces jej prażenia, autor 

projektu Lin Shaobin 
wypalił najpierw kształty gór, 
używając różnych rodzajów 
papieru. Następnie 
nieregularne krawędzie 
zostały zeskanowane  
i wycięte laserowo. W ten 
sposób powstały przepiękne 
opakowania naśladujące 
poszarpaną grań i zamglony 
górski krajobraz.
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Wypaloną grań i głębię górskiego 
krajobrazu uzupełniają rysunki. 
Wykonane piórkiem żurawie to 
elementy inspirowane kulturą 
dynastii Song.
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Matternhorn ma tak 
charakterystyczny kształt, że nie 
wymaga podpisu… Ale specjalnej 
oprawy już tak: efekt śnieżnej kuli  
z płatkami 22-karatowego złota to 
wyróżnik kolekcji Swiss Premium 
Gold Selection ze szwajcarskiej 
destylarni Studer. Aż szkoda pić 
takie trunki!
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Jak przed laty piwa kraftowe 
rewolucjonizowały podejście do designu 
opakowań, tak teraz najwięcej życia 
obserwuje się w kategorii ginu. Gin stał się 
polem do popisu w tworzeniu niezwykle 
pięknie zaprojektowanych marek.  
W górskim zestawieniu prezentujemy 
Shivering Mountain.
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Shivering Mountain to przykład całościowego 
podejścia brandingowego: od nazwy, poprzez 
branding destylarni, design strukturalny 
opakowań aż po szczegóły opisu.
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Studencki, ale jakże ciekawy projekt 
strukturalny autorstwa studentów z 
Pratt Institute  
w Nowym Jorku. Luksusowe dania 
na wynos: makaron i ser w stylu 
fondue umieszczone  
w samonagrzewającym się 
opakowaniu, które aktywuje się  
po zerwaniu plomby i połączeniu 
dwóch punktów styku z tyłu 
opakowania.
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Cafe Higher Ground Melbourne

Mieszcząca się w dawnej 
elektrowni w Melbourne 
kawiarnia na „wyższym 
poziomie” to kilka 
kameralnych, 
wielopoziomowych platform, 
których przemysłowy 
charakter przełamują wystrój 
wnętrza i dekoracje. 
Fototapety i inne elementy 

identyfikacji przedstawiające 
zamglone góry sprawiają, że 
klienci mogą poczuć się 
jakby siedzieli na szczycie 
góry – na tym „wyższym 
poziomie”.  
W takim miejscu można 
naprawdę głębiej odetchnąć  
i odpocząć przy kawie.
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