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O marce
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Kim jesteśmy
Jesteśmy firmą technologiczną tworzącą sklepy internetowe, które sprzedają. 
Wierzymy, że potencjał i ciężka praca muszą iść w parze. Podziel się swoimi ambicjami 
i pracujmy razem nad Twoim sukcesem w e-Commerce. 



5 satisfly.co

1Historia marki

Na początku było

Software house założony 
we Wrocławiu w 2010 roku 

przez Macieja Harbuza 
i Marka Kicha.

Lata rozwoju, pączkowania 
zespołu i przeprowadzek 

do coraz większych 
biur minęły i...

...nauczyły nas naprawdę 
wiele o biznesie, 
 budowaniu firmy  

i wdrażaniu e-Commerce.

Co z tej nauki wynikło?

Jak to się zaczęło
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W 2022 roku powstało Satisfly. 

Tak, przeszliśmy rebranding. Zmieniliśmy nazwę, logo, 
kolory, a nawet biuro. Ale to tylko wierzchołek góry 
lodowej. Zrozumieliśmy, że w e-Commerce wcale nie 
chodzi o “coding”, a o szeroki kontekst biznesowy. 

Na nowo przemyśleliśmy swoją ofertę, znajdując to, co 
w niej najważniejsze - wartość, jaką dajemy Klientom. 
Zdefiniowaliśmy swoją misję i to, co chcemy powiedzieć 
sobie, branży i całemu rynkowi. Przeprowadziliśmy też 
wewnętrzne porządki, określając wartości firmowe 
i budując przemyślane zespoły projektowe.
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2Nazwa

Satysfakcja. Wysokie loty. Wydajność*.

Czytaj: satisflaaj

* bo jedno słowo zamiast trzech

Jak to się zaczęło
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3Misja
Bo chodzi o coś głębszego niż dobry kod.

Pomagamy naszym klientom 
rosnąć, pokonując bariery 

w sprzedaży elektronicznej.
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4 Bo aby zajść daleko, musimy mieć duże marzenia.

W 2031 roku firmy naszych 
klientów generują 15 miliardów 

złotych przychodu rocznie.

Wizja
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5Esencja Satisfly

Archetyp marki to jej charakter, duch, uniwersalny 
wzorzec obecny w opowieściach - książkach, filmach 
i obrazach. W centrum naszej komunikacji jest Bohater. 

Ale wbrew pozorom nie jest nim nasza marka. Bohaterem 
jest branża e-Commerce jako całość - i każda firma 
z osobna. Bohaterami są nasi Klienci, którzy mają 
ambicję do sięgania po więcej. 

Satisfly jest po to, aby dawać im siłę. Ale jak w każdej 
opowieści, to Bohaterowie odgrywają pierwszoplanową 
rolę. To wokół ich sukcesu - mierzalnych wyników 
sprzedażowych i niemierzalnej, szczerej satysfakcji - 
budujemy narrację. Spoiwem łączącym nas z Bohaterami 
jest wspólna, ciężka, nieustępliwa praca.
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6Wartości
Bo chodzi o coś głębszego niż dobry kod.

Jesteśmy zaangażowani 
- od pierwszego kontaktu z Klientem dajemy z siebie wszystko, 
pracujemy ciężko i z werwą. W codziennej pracy motywujemy 
się wzajemnie, pomagamy sobie, wspieramy się i wychodzimy 
z inicjatywą.

Jesteśmy odpowiedzialni 
- prosimy i dajemy feedback; nie zrzucamy winy na innych; 
szukamy rozwiązań, a nie problemów; planujemy i przewidujemy 
rozwój wydarzeń.

Jesteśmy transparentni
- mówimy o tym, o czym inni nie mówią, nie kolorujemy 
rzeczywistości, nie obiecujemy złotych gór.

Dajemy wartość 
- nie piszemy kodu dla sztuki, ale po to, by biznes Klienta zarabiał; 
patrzymy szeroko na każdy projekt, dostrzegając kontekst

Cenimy szacunek 
- nie porównujemy się z innymi, nie krytykujemy ludzi, ale 
zjawiska; szanujemy pieniądze Klienta jak własne; traktujemy się 
w zespołach z szacunkiem.
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7Głos marki

Kieruje nami uczciwe podejście do klienta od pierwszego do ostatniego kontaktu. 
Komunikujemy się zawsze transparentnie i bezpośrednio, nawet jeśli nie leży to 
w naszym interesie.

Inspirujemy naszych klientów i zagrzewamy ich do walki o wspólny sukces, dlatego 
komunikujemy się śmiało, energetycznie i progresywnie. Nie mówimy: “chyba”, 
“może”, “prawdopodobnie”, “mamy nadzieję”. Używamy formy czynnej w zdaniach. 

Nie używamy modnych określeń ani buzzwordów. Mówimy prosto i zrozumiale, 
ponieważ “jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco 
to rozumiesz.” 

To nie my jesteśmy bohaterami w tej opowieści, a nasz klient. To jemu dajemy naszą 
siłę, odwagę i umiejętności, by osiągał więcej. To jego biznes i pieniądze są na szali. 
To o jego potrzebach, bólach, projektach i drodze do zwycięstwa mówimy. 

Komunikujemy się językiem korzyści, nie porównujemy się do konkurencji i nie 
mówimy o niej negatywnie. Jeśli coś piętnujemy, to zjawiska, procesy, a nie ludzi 
i marki. Jeśli rozbudzamy w odbiorcy niepokój, strach, równoważymy go, oferując 
rozwiązanie. Zamiast narzekać, wolimy tworzyć i promować standardy.

szczerze

odważnie

po ludzku

z klientem w centrum

pozytywnie
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8Slogan
Jedno zdanie, które nas definiuje

Sięgajmy po więcej
w e-Commerce

Dlaczego? 
 ■ Nasz slogan to wezwanie. Mamy coś  
do udowodnienia sobie i branży - i mówimy  
o tym otwarcie.

 ■ SięgajMY, ponieważ każdy projekt to wspólna praca. 

 ■ Po więcej, bo napędza nas ambicja, by rosnąć  
i dawać siłę Klientom. 

 ■W e-Commerce, gdyż to określenie szerokie 
- szersze niż sam sklep internetowy.

 
Jak?

 ■W oficjalnych materiałach w pełnych brzmieniu

 ■ Jako inspiracja do CTA w materiałach promocyjnych  
- w formie „Sięgnij po więcej” albo „Sięgaj po  
więcej”.



Elementy 
podstawowe
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1Logo

Wersją podstawową logo jest znak Satisfly. 

Logotyp powstał na bazie fontu Joanna Nova. 

Stosujemy ją na zdecydowanej większości 

materiałów. Sporadycznie dopuszczalne jest 

stosowanie znaku w wersji uzupełniającej 

(część litery t). Używając znaku nie wolno 

samodzielnie modyfikować jego kształtu 

i kolorystyki. 

Pokazany i opisany obok kolor jest jedynym 

możliwym kolorem stosowanym w przypadku 

logo. Używanie znaku w innych kolorach 

dopuszczalne jest jedynie w szczególnych 

sytuacjach, niepozwalających na jego 

reprodukcję w kolorystyce podstawowej.

Wersja podstawowa

Wersja uzupełniająca

PANTONE: Black  
CMYK: 0  0  0  100  

RGB: 9  14  24 
#090E18
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Na ciemnym tle możliwe jest użycie znaku 

w wersji białej.

Wersja podstawowa

Wersja uzupełniająca

- KontraLogo
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Pole ochronne to otaczający obszar, w którym 

nie może być żadnych innych elementów 

graficznych. Dzięki temu logo jest lepiej 

widoczne.

Minimalne rozmiary wolnej przestrzeni wokół 

logo odpowiadają 1x szerokości pierwszej 

litery S.

Wyjątkiem od stosowania tej reguły jest 

umieszczanie logo na okładkach publikacji, 

wizytówkach i innych materiałach. Logotyp 

może być umieszczony na krawędzi strony lub 

być lekko przycięty jeśli stanowi największą  

część grafiki,.

 

W przypadku sygnetu minimalny obszar 

wolnej przestrzeni odpowiada szerokości x, 

oznaczonej po lewej stronie.

pole ochronne logo

pole ochronne sygnet

x

x

- Pole ochronneLogo
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Minimalna wielkość znaku dla materiałów 

drukowanych: 15 mm szerokości oraz 5mm 

szerokości dla samego sygnetu. Minimalna 

wielkość znaku dla użytku cyfrowego: 50 px 

szerokości oraz 20px w przypadku samego 

sygnetu.

Zmniejszenie wielkości poniżej wartości 

minimalnych może zaniżać czytelność 

logotypu na małych powierzchniach.

Logo - Skalowanie i wielkości minimalne

50 px

15 mm

Wersja cyfrowa

Wersja do druku

20 px

5 mm
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Logo powinno być umieszczone na tle białym, 

czarnym lub dowolnym kolorze opisanym na 

stronie 20. Możliwe jest również zastosowanie 

logo na połączeniu koloru białego i żółtego lub 

białego i zielonego. 

W pozostałych sytuacjach, zaleca się, by 

zastosowane tło było możliwie jak najjaśniejsze 

i jednolite, pozbawione elementów, które 

naruszą czytelność znaku. 

Na ciemnych obszarach zdjęcia należy użyć 

wersję białą, a na jasnych - ciemną. Tak aby 

logotyp był widoczny i czytelny.

- Przykłady właściwego umieszczenia logo na tleLogo
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Logo powinno być umieszczane na tle tak, by 

nie naruszało jego pola ochronnego. Zakazane 

jest także stosowanie logo na tle kolorów 

innych, niż opisane. 

W przypadku zastosowania logo na tle zdjęcia, 

należy upewnić się, że zdjęcie jest w miarę 

możliwości neutralne kolorystycznie i nie 

zaburza czytelności znaku. 

- Przykłady niewłaściwego umieszczenia logo na tleLogo
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2Kolory

PANTONE: 333 C 
CMYK: 80  0  45  0  
RGB: 67  248  204 
#43F8CC

PANTONE: 387 C 

CMYK: 14  0  100  0 

RGB: 244  255  116  
#F4FF74

PANTONE: Black  
CMYK: 0  0  0  100  

RGB: 9  14  24 
#090E18

Dla uzyskania spójności identyfikacji wizualnej 

należy używać opisanych obok kolorów. 
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Kolory

Oprócz podstawowych kolorów możliwe 

jest również użycie kolorów dodatkowych/

akcentowych, które stanowią tylko 

uzupełnienie dla kolorów głównych. Nie 

powinny jednak dominować w projektach. 

- Uzupełniające
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3

Hahmlet Black

Lato light Lato bold

A Ą B C Ć D E Ę F G H 
I J K L Ł M N Ń O Ó P Q 
R S Ś T U W X Y Z Ż Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j 
k l ł m n ń o ó p q r s 
ś t u v w x y z ź ż

A Ą B C Ć D E Ę F G H 
I J K L Ł M N Ń O Ó P Q 
R S Ś T U W X Y Z Ż Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j 
k l ł m n ń o ó p q r s 
ś t u v w x y z ź ż

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N 
Ń O Ó P Q R S Ś T U W X Y Z Ż Ż

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń 
o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż

Typografia

Krojem podstawowym marki jest Lato, 

sugerowane odmiany to Light i Bold, natomiast 

dozwolone są również pozostałe odmiany. 

Font ten powinien być wykorzystywany 

do wszelkich treści dłuższych treści, na 

materiałach reklamowych, marketingowych, 

na wszelkich nośnikach z zakresu identyfikacji 

wizualnej. 

Krojem dodatkowym, dozwolonym do 

stosowania w komunikacji marki jest Hahmlet 

Bold, ExtraBold lub Black. Font ten stosuje się 

w przypadku wyróżnionych tekstów - tytuły,  

główne hasła, nagłówki. Nie powinien być 

stosowany do tekstów o objętości dłuższej niż 

3 linijki tekstu.
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Typografia

Nagłówek  piszemy krojem Hahmlet Black 

lub Extrabold. Wielkość interlinii nagłówka 

powinna stanowić około 1.2 wielkości fontu. 

Dozwolone również jest zastosowanie 

nagłówków krojem Lato Bold, w przypadku 

wielkości mniejszych niż 16pkt.

Sięgajmy po więcej  
w e-commerce 

H1 - Hahmlet/ Black / 30 pkt 

 
Sięgajmy po więcej  
w e-commerce 

H2 - Hahmlet / Black/ 24 pkt 

 
Tworzymy e-commerce,  
który sprzedaje 

H3 - Hahmlet / Black / 18 pkt 

 
Tworzymy e-commerce,  
który sprzedaje 

H4 - Lato / Bold / 14pkt

H1

H2

H3

H4

- Nagłówki
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4Elementy

W identyfikacji wizualnej stosujemy również 

charakterystyczne ozdobniki na grafikach, 

pokazane po lewej stronie (kropeki, samolocik, 

element przypominający sygnet oraz różnego 

rodzaju linie przerywane lub ciągłe). Elementy 

mogą być stosowane w różnych miejscach na 

grafikach, nie ma tu sztywnych zasad, można 

bawić się ułożeniem i wielkością. 
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Elementy

Po lewej stronie znajduje się przykładowe 

zastosowanie elementów identyfikacji 

wizualnej. 

- Przykład wykorzystania
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5Zdjęcia

Zdjęcia osób umieszczamy wycięte z tła, 

czarno-białe, bez zastosowania cieniowania 

na tle żółtym lub czarnym. Dopuszczalne 

jest również na zdjęciach pozostawienie 

kolorowych elementów, jeśli będą w odcieniach 

żółtym lub zielonym.

Dozwolone jest również wykorzystywanie 

zdjęć na oryginalnym tle. Jednak należy 

zwrócić uwagę na to, aby fotografie były ostre 

i dobrej jakości. 
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6Ikonki

Istotną cechą jest stosowanie spójnego 

systemu ikon, które charakteryzują się użyciem 

wszystkich podstawowych kolorów brandu.  

Ikonki posiadają niepełne wypełnienia, ciągłe 

oraz przerywane linie. 



Materiały 
firmowe
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1Wizytówka, teczka, papier firmowy
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2Social media

Grafiki przeznaczone do wykorzystania na 

social media wykorzystują wszystkie powyższe 

zasady opisane w brandbooku. Najczęściej są 

to grafiki na żółtym tle z wyciętymi czarno-

białymi zdjęciami. W przypadku grafiki ze 

zdjęciem pod opisem zdjęcia zastosowana 

jest apla w kolorze żółtym, która poprawia 

czytelność tekstów.
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Kreacje reklamowe są tworzone tak, by każdy 

z łatwością połączył je w głowie z naszą 

marką. W copy używamy zrozumiałego języka 

opartego na wartości - zysku lub stracie. 

Wykorzystujemy uniwersalne skojarzenia, 

związki frazeologiczne i powiedzenia. Nie 

posługujemy się buzzwordami i nic nie 

wnoszącymi aspektami technologicznymi. 

Zawsze tworzymy pod konkretną personę 

docelową. Często wykorzystujemy CTA 

i obietnicę marki.

Social media - Kreacje reklamowe
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Swój nieco odrębny charakter mają 

kreacje używane w komunikacji employer 

brandingowej. Wykorzystujemy w nich zdjęcia 

prawdziwych ludzi - naszych pracowników - 

przy poszanowaniu ich prywatności.

Social media - Kampania EB
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Social media

Seria grafik do social media związana 

z rekrutacją, oprócz podstawowych zasad, 

wyróżnia się dodatkowym znacznikiem „dołącz 

do nas” oraz grafiką „satysfakcja zakodowana”. 

Pozwala to na zachowanie spójności grafik 

z całością, a jednocześnie wyróżnienie ich 

i podkreślenie tematyki rekrutacji. 

Znacznik „dołącz do nas” powinien przylegać 

do górnej krawędzi grafiki i w miarę możliwości 

znajdować się w prawym rogu, po przeciwnej 

stronie niż logo.

- Rekrutacja
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3Prezentacja

Sięgajmy po więcej w e-Commerce
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4Case study
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5E-booki
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