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Pomagamy kreować marki kobiece, odważne i gotowe do działania, wspieramy
w rozwoju i dzielimy się naszą wiedzą. Na co dzień budujemy strony www              
i sklepy online, tworzymy identyfikacje wizualne i branding dla marek premium.
Chcemy widzieć wokół siebie marki, które świadomie komunikują swoje wartości
poprzez dopracowany wizerunek.

Asia specjalizuje się w tworzeniu strategii marki oraz budowaniu spójnego
wizerunku w sieci przy pomocy takich narzędzi jak Facebook, Instagram oraz
mailing. Karolina odpowiada w naszym zespole za branding, strony internetowe
oraz zaplecze techniczne projektów. Każda z nas zajmuje się też grafiką.

Pracujemy z dwóch krańców Polski, co nie przeszkadza nam w budowaniu
wspólnej marki. Wręcz przeciwnie – działania strategiczne mamy dzięki temu
opanowane do perfekcji!

Hej, z tej strony Asia i Karolina,
czyli kreatywny kolektywBrand Girls
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Słowem wstępu

Kolor to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi oddziaływania na odbiorcę.
Komunikuje określone cechy, wpływa na zachowanie, emocje, podejmowane
decyzje, a nawet reguluje i modyfikuje potrzeby fizjologiczne.

Od dekad kolor wykorzystywany jest w marketingu, reklamie i brandingu, a jego
oddziaływanie na konsumenta stanowi obiekt wielu badań i analiz. Według
badań przeprowadzonych przez WEB FX ponad 90% ludzi dokonuje zakupu,
zwracając uwagę na kolor, a ponad 80% uważa, że kolor zwiększa roz-
poznawalność marki. Te statystyki mówią same za siebie — kolor rządzi naszymi
decyzjami zakupowymi i nie tylko nimi! Pełne koloru grafiki reklamowe są o 42%
chętniej czytane, niż ich czarno-białe wersje. 

Kolory mają swoje określone znaczenie, a także wywierają konkretny wpływ na
odbiorcę. Co istotne — nie w każdej kulturze te same kolory będą oznaczać to
samo! 

Aby przedstawić Ci w pełni założenia teorii i psychologii koloru, musiałybyśmy
stworzyć naprawdę długą publikację, jednak nie taki był nasz cel tym razem.          
W tym mini e-booku chcemy Ci opowiedzieć o kilku najważniejszych aspektach
tworzenia palety kolorystycznej dla Twojej marki, tak abyś potrafił/a samo-
dzielnie ją skomponować i realizować przy jej pomocy swoje cele biznesowe.
Poznasz podstawowe pojęcia dotyczące kolorów, ich główne znaczenia oraz
nauczysz się łączyć ze sobą odcienie tak, aby Twoja paleta marki była spójna,
estetyczna i efektywnie pracowała na rzecz Twojego biznesu i jego rozpo-
znawalności. Dowiesz się także, jak uniknąć źle dobranej palety i jakie są typowe
błędy przy jej tworzeniu.

Po przeczytaniu tego krótkiego poradnika zrozumiesz podstawową psychologię
kolorów i ich oddziaływanie. Miłej lektury!

Asia i Karolina

https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic/


KolorSłowniczek pojęć

Powstaje wtedy, gdy zmieszasz czysty odcień koloru z bielą. Dodanie większej ilości
bieli sprawia, że kolor staje się jaśniejszy. Inaczej mówiąc to rozjaśniona/rozrzedzona
wersja koloru.

Tinta

Intensywność barwy. Barwa mocno nasycona wydaje się bardziej żywa i intensy-
wniejsza. Zmniejszanie nasycenia polega na dodawaniu do barwy szarości, staje się
ona wówczas bardziej stonowana.

Saturacja (nasycenie)

Czysty kolor bez domieszek bieli, czerni i szarości. Słowo "kolor" traktuje się jako
synonim barwy w języku polskim, lecz w poligrafii lub fizyce nie są to pojęcia
tożsame.

Barwa 

Kolor o zmienionej jasności lub nasyceniu. Kolor z dodatkiem czerni staje się ciem-
niejszy, z dodatkiem bieli — jaśniejszy, z dodatkiem szarości — mniej nasycony.

Odcień



KolorSłowniczek pojęć

Paleta odcieni tego samego koloru o różnym nasyceniu i różnej jasności.

Barwy monochromatyczne

Czerń i biel, czyli barwy bez dodatku żadnego koloru.

Barwy achromatyczne

Pojęcie, które określa podział barw na ciepłe i zimne (chłodne). Barwy ciepłe
zawierają w sobie domieszkę czerwieni lub żółtego, barwy chłodne – niebieskiego lub
fioletowego. Na kole barw ciepłe i zimne znajdują się po przeciwnych stronach.

Temperatura

Schemat barw, czyli wizualne połączenie kolorów. Paleta może służyć przedstawieniu
kolorów o podobnym nasyceniu, kolorów pochodnych, barw podstawowych itp.

Paleta kolorów

Graficzny model obrazujący zasady mieszania się i powstawania barw, mający kształt
koła.

Koło kolorów



Paleta barw
Czym jest i jak wygląda?

Paleta kolorów zazwyczaj składa się z 4 do 6 kolorów, nie musisz jednak wybierać aż
tylu. Wybierz kolory tak, aby uwzględnić kolory bazowe, kolory do akcentów                  
i neutralne kolory.

GŁÓWNE KOLORY: Jeśli jeden kolor mógłby opowiedzieć historię Twojej marki, to
jaki to byłby kolor? Ten kolor zajmie najwięcej miejsca w Twojej palecie barw. Będzie
kolorem dominującym.

KOLORY NEUTRALNE: Te kolory dodają balansu, są kolorami gruntującymi. Często
obejmują one czernie i szarości, używane głównie do krojów pisma i na tła. To kolory
o neutralnym nasyceniu, łagodne w odbiorze, uniwersalne.

KOLORY AKCENTUJĄCE: Wyróżniające się kolory, które podkreślają ważne elementy.
Dodają wymiaru i głębi Twojej marce, a ich celem jest uzupełnienie głównych
kolorów. Są one używane bardzo oszczędnie, głównie jako pojedyncze elementy
wizualne. Zastosowania obejmują przede wszystkim: przyciski CTA na stronie www,
subtelne ikony i elementy graficzne, nagłówek, niewielkie, lecz istotne elementy
projektów graficznych. 

Główny kolor

Główny kolor

Akcent

Kolor neutralny

Kolor neutralny



Paleta barw marki
Po co i do czego służy?

Ustalenie i zdefiniowanie Twojej palety barw oraz innych elementów identyfikacji
wizualnej umożliwia Ci budowanie profesjonalnego wizerunku marki. Posiadając
określone wytyczne stylu wizualnego swojej marki, podkreślisz i pokażesz charakter,
spójny wizerunek. 

Dzięki palecie barw łatwiej określisz styl i uporządkujesz wszystkie projekty — stronę
www, posty w social mediach, produkty, wszystkie graficzne elementy, które pomogą
Ci tworzyć profesjonalnie wyglądająca markę i osiągnąć konkretne rezultaty w komu-
nikacji z jej odbiorcami. 

To, z czym kojarzy się dana barwa, określa psychologia kolorów.

Kolor może oddziaływać na bardzo wiele aspektów komunikacji i wywierania wpływu
na klienta. Począwszy od prezentowania określonych wartości i cech marki, poprzez
angażowanie do działania, przyciąganie określonych grup klientów do Twojej oferty,
zachęcanie do zakupu, aż po realne oddziaływanie na emocje i wytwarzane przez
mózg hormony. 

Kolor może sprawić, że poczujesz głód! Może zachęcić potencjalnego klienta do
szybszego podjęcia decyzji o zakupie Twojego produktu. Może też wywołać
określone skojarzenia — zbudować w umyśle Twoich odbiorców wizerunek marki, na
jakim Ci zależy.

Dlatego dobrze dobrana paleta barw Twojej marki ma wielkie znaczenie w kontekście
kreowania wizerunku, działań marketingowych, sprzedaży i komunikacji z klientami.
Pora zabrać się za jej tworzenie.



Paleta barw marki
Jak ją stworzyć w kilku krokach?

Określ osobowość swojej marki. Zastanów się, jakie cechy reprezentuje.
Do kogo jest skierowana.  Co ma komunikować. Z czym ma się kojarzyć.
Twoja wizja powinna być punktem wyjścia do tworzenia dopasowanej
palety kolorów marki.

1

2 Poszukaj inspiracji, przejrzyj różne palety i sposoby łączenia kolorów, np.
na podstawie fotografii (przykładowe palety znajdziesz m.in. na Pinterest).
Zapoznaj się z listą znaczeń kolorów wg psychologii koloru, którą
znajdziesz w tym e-booku. Wybieraj kolory w oparciu o osobowość marki
oraz własne preferencje.

3 Stwórz szkic palety barw. Układaj, wymieniaj, paruj. Przygotuj kilka róż-
nych koncepcji palet i pozwól im przez chwilę popracować w Twojej gło-
wie. Wróć do nich za kilka dni i sprawdź, czy coś się zmieniło w Twoim
odbiorze.

4 Eliminuj te kolory, które nie spełniają swojej roli w palecie. Odrzuć palety,
które nie odpowiadają Twojej koncepcji. Staraj się nie wpaść w pułapkę
zbyt subtelnych różnic, które finalnie mogą nie mieć aż takiego znaczenia
w perspektywie całej palety, jednak staraj się dobrać kolory tak, by
harmonijnie ze sobą współgrały.

5 Eksperymentuj i twórz – przygotuj przykładową grafikę z użyciem stwo-
rzonej przez siebie palety i sprawdź, jak zachowuje się w użyciu. Czy wy-
brane kolory główne, akcenty i kolory neutralne faktycznie spełniają swoje
funkcje.

6 Zachowaj swoją stworzoną paletę kolorów w osobnym dokumencie. Do-
brym pomysłem jest stworzenie prostego mood boardu lub brand booka
dla Twojej marki, w którym zawrzesz takie informacje jak numery i ozna-
czenia kolorów wykorzystywane w projektowaniu (tzw. RGB, HEX, CMYK).



Paleta barw marki
Narzędziownik

Jeśli potrzebujesz pomocy w dobraniu odpowiedniego zestawu kolorów dla Twojej
marki, możesz skorzystać z sześciu stron-narzędzi, które przedstawiamy poniżej. 

Colordot by Hailpixel 

Adobe Color

Coolors

Colorspire 

Colorcodehex

Design Seeds

Więcej na ich temat znajdziesz w naszym wpisie na blogu: 
Jak dobrać kolory dla Twojej marki? 6 przydatnych stron

 

https://color.hailpixel.com/
https://color.hailpixel.com/
https://color.hailpixel.com/
https://color.adobe.com/pl/
https://coolors.co/
http://www.colorspire.com/
http://www.colorspire.com/
https://www.colorcodehex.com/
https://www.design-seeds.com/by-color/
https://www.brandgirls.pl/jak-dobrac-kolory-dla-twojej-marki-6-przydatnych-stron/


Znaczenia kolorów
Kolory i ich znaczenie wg psychologii koloru



Biały
Znaczenie pozytywne: czysty, czysty, nieskazitelny, dziewiczy, niewinny, 
cichy, lekki, zwiewny, jasny, ślubny, eteryczny, klarowność, prostota, 
arktyczny, wydajny
Znaczenie negatywne: sterylny, zimny, kliniczny

Neutralny szary  
Znaczenie pozytywne: klasyczny, trzeźwy, korporacyjny, praktyczny, 
ponadczasowy, cichy, neutralny, logiczny, dyskretny, celowy, sprawny, 
powściągliwy, fundamentalny, podstawowy, skromny, sumienny, metodyczny 

Charcoal Grey
Znaczenie pozytywne: stabilny, odpowiedzialny,zagorzały, odpowiedzialny, 
sumienny, zdecydowany, powściągliwy, konserwatywny, profesjonalny, 
klasyczny, wyrafinowany, solidny, trwały, dojrzały, biznesowy 
Znaczenie negatywne: nudne, konformistyczne, odseparowany

Taupe
Znaczenie pozytywne: klasyczny, neutralny, praktyczny,ponadczasowy, 
jakościowy, podstawowy, autentyczny, organiczny, wszechstronny, 
niepozorny, dyskretny, dyskretny, ugodowy, skromny 
Znaczenie negatywne: mdły, bez smaku

Ivory
Znaczenie pozytywne: klasyczny, neutralny, miękki, ciepły,pocieszający, 
dobry smak, kremowy, gładki, subtelny, naturalny, ślubny

Srebro (metaliczne)
Znaczenie pozytywne:  elegancki, stylowy, nowoczesny, fajny, luksusowy

Black
Znaczenie pozytywne: mocny, wzmacniający, elegancki, wyrafinowany,
tajemniczy, ciężki, odważny, podstawowy, klasyczny, mocny, drogi,
niezniszczalny, magiczny, nocny, trzeźwy, prestiżowy, stylowy
współczesny
Znaczenie negatywne: depresja, śmierć, żałoba, podziemia, zło, ucisk, 
tłumienie, groźba



Mauve
Znaczenie pozytywne: tęskny, sentymentalny, przemyślany

Ametyst
Znaczenie pozytywne: leczniczy, święty, spokójny

Niebiesko-fioletowy 
Znaczenie pozytywne: kontemplacyjny, medytacyjne, duchowe, poszukujące 
duszy, intuicyjny, tajemniczy, czarujący 

Fioletowy
Znaczenie pozytywne: zmysłowy, porywający, intensywnie ekscytujący, 
dramatyczny, kreatywny, dowcipny, ekspresyjny

Ciemny fiolet 
Znaczenie pozytywne: wizjonerski, bogaty, królewski, prestiżowy, stonowany, 
odległy, introspekcyjny
Znaczenie negatywne: zdystansowany 

Lawenda  
Znaczenie pozytywne: romantyczny, nostalgiczny, fantazyjne, lekkie 

Ciemny niebieski
Znaczenie pozytywne: wiarygodny, autorytatywny, podstawowy, 
konserwatywny, klasyczny, mocny, niezawodny, tradycyjny, mundury, 
obsługa, nautyczny, lojalny, pewny siebie, profesjonalny, dający do myślenia, 
introspekcja, wspomaga koncentrację
Znaczenie negatywne: zdystansowanie, melancholia 



Aqua 
Znaczenie pozytywne: woda, odświeżenie, oczyszczenie, młodość, 
niemowle, fajny, marzycielski, miękki, lekki.

Turkusowy
Znaczenie pozytywne: nieskończoność. współczujący, opiekuńczy, wierny, 
woda, chłód, kamień szlachetny, tropikalny, ocean 

Morski
Znaczenie pozytywne: spokojny, fajny, gustowny, wyrafinowany,

Kolor nieba
Znaczenie pozytywne: uspokajający, chłodny, niebiański, stały, wierny, 
prawdziwy, niezawodny, spokojny, spokojny, uspokajający ufny,  drogi, 
otwarty, nieskończoność, niedościgniony

Błękitny 
Znaczenie pozytywne: spokój, cisza, cierpliwość, chłodno, woda, czystość 

Barwinek 
Znaczenie pozytywne: wesoły, żywy, żwawy, biesiadny, serdeczny 

Niebieski 
Znaczenie pozytywne: elektryczny, energetyczny, ceglany, żywy, flagowe, 
poruszające, imponujące, wodne, dobre nastroje. radosny 



Liściasty 
Znaczenie pozytywne: naturalne, żyzne, zdrowe, równawaga, życie, wzorst,
ukojenie, harmonia, spokój, świadomość ekologiczna, nowy początek

Jasnozielony
Znaczenie pozytywne: świeży, trawiasty, irlandzki, żywy, wiosenny, odnowa, 
bujny

Szmaragdowy
Znaczenie pozytywne: luksusowy, przypominajacy klejnot, wyższa skala

Oliwkowy 
Znaczenie pozytywne: militarny, kamuflaż, safari, klasyczny 
Znaczenie negatywne: brunatny, monotonny

Limonkowy 
Znaczenie pozytywne: świeży, cytrusowy, młodzieńczy, kwaskowaty, 
cierpki, orzeźwiający

Ciemnozielony
Znaczenie pozytywne: naturalny, godny zaufania,orzeźwiający, chłodny, 
spokojny, okazały, las, wyciszony, tradycyjne, niezawodne. pieniądze, dobrobyt 

Świetlista zieleń 
Znaczenie pozytywne: pretensjonalny, odważny, modny, początkowy, ostry
Znaczenie negatywne: krzykliwy, lepki, oślizgły, obrzydliwy, pleśń



Ziemisty
Znaczenie pozytywne: uziemiony, uziemiony, stały, solidny, zakorzeniony, 
zdrowy, schronienie, ciepły, trwałe, bezpieczne, niezawodne, naturalne, 
tradycyjne, wspierające

Bursztyn 
Znaczenie pozytywne: biżuteria pozytywowa, wielokulturowa, łagodny, obfity, 
oryginalny, jesienny

Złoto (metaliczne)
Znaczenie pozytywne: błyszczące, bogate, świecące,
boskie, intuicyjne, luksusowe, bogate, drogie, promienne, cenny, prestiżowy 
Znaczenie negatywne:  pstry, górnolotny

Złotożółty 
Znaczenie pozytywne: odżywczy, maślany, smaczne, pieczone na słońcu, 
pszeniczne, gościnne, komfortowe

Żółty
Znaczenie pozytywne: rozświetlający, radosny, gorący, żywy, przyjazny, 
świetlisty, pouczający, energiczny, słoneczne, pobudzające, innowacyjne,
promieniowanie, świadomość,niespodzianka, ostrożność
Znaczenie negatywne: tchórzostwo, zdrada, ryzyko

Jasno zółty 
Znaczenie pozytywne: radosny, wesoły, miękki, słoneczny. ogrzewanie. słodki, 
łatwy, przyjemności, dzieci

Chartreuse   
Znaczenie pozytywne: pretensjonalny, odważny, modny, początkowy, ostry
Znaczenie negatywne: krzykliwy, lepki, oślizgły, obrzydliwy, pleśń



Czekoladowy
Znaczenie pozytywne: pyszny, bogaty, solidny, apetyczny

Imbir
Znaczenie pozytywne: ostry, aromatyczny, egzotyczny

Żywy pomarańczowy 
Znaczenie pozytywne:zabawne, wirujące, dziecinny, szczęśliwy, zachód 
słońca, energetyzujący, aktywny, towarzyski, przyjacielski, dobroduszny, 
drogi, spontaniczny, optymistyczny, komunikatywny, jawny, towarzyski, 
pewny siebie, przekonujący, animowany 
Znaczenie negatywne: głośny, hałaśliwy, frywolny

Mandarynka
Znaczenie pozytywne: witalna, soczysta, owocny, energetyzujący, pikantny

Koralowy 
Znaczenie pozytywne: siła życiowa, energetyzujący, elastyczność, pragnienie

Terra Cotta 
Znaczenie pozytywne: ziemisty, ciepły, kraj, zdrowy, gościnny, obfity

Tan
Znaczenie pozytywne: wytrzymały, outdaor, rustykalny, drzewny



Ciemnoczerwony
Znaczenie pozytywne: bogate, eleganckie, wyrafinowane, smaczne, 
drogie, dojrzałe, wystawne, uprawne, krzepkie

Ceglasty
Znaczenie pozytywne: ziemiste, ciepłe, mocne, mocne, ugruntowane, 
wiejskie

Jasnoczerwony
Znaczenie pozytywne: ekscytujący, energetyzujący, seksowny, namiętny, 
gorący, dynamiczny, symulujący, prowokacyjny, dramatyczny, potężny, 
odważny, magnetyczny, asertywny, impulsywny, żądny przygód, 
poruszający, spontaniczny, motywujący
Znaczenie negatywne: nadmiernie agresywny, gwałtowny, wojowniczy, 
temperamentny, antagonistyczny, niebezpieczny

Różowy
Znaczenie pozytywne: ekscytujący, teatralny, zabawny, gorący, żywy
przyciągający uwagę, pełen energii, zmysłowy, dziki, tropikalny, 
świąteczny, stymulujący, zalotny
Znaczenie negatywne: ekstrawagancki

Brudny róż 
Znaczenie pozytywne: miękkie, subtelne, przytulne, ciemne, delikatne, 
nostalgiczne

Jasnoróżowy
Znaczenie pozytywne: romantyczny, czuły, współczujący, miękki. słodki 
smak, słodko pachnący delikatny. młodzieńczy
Znaczenie negatywne: zbyt słodkie. zbyt sentymentalny

Brzoskwiniowy
Znaczenie pozytywne: pielęgnujący, miękki, puszysty, dotykowy
pyszne, owocowe, słodko smakujące, słodko pachnące, zachęcające, 
ciepły, fizyczny komfort, intymny, skromny, otulający



Kod: BGCOLORS

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub stoisz przed decyzją o stworzeniu pełnej iden-
tyfikacji wizualnej swojej marki, koniecznie odezwij się do nas, a razem stworzymy
coś wyjątkowego!

Poprowadzimy Cię za rękę i wskażemy najlepsze rozwiązania podczas naszych
konsultacji brandingowych lub zajmiemy się Twoim projektem od A do Z.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie i zainteresowanie mamy dla Ciebie kod
rabatowy w wysokości -10% na pierwsze spotkanie w ramach konsultacji. Mamy
nadzieję, że spotkamy się na nich już niebawem!

Dziękujemy Ci za pobranie naszego mini e-booka o kolorach.
Mamy nadzieję, że przyda Ci się do stworzenia Twojej własnej
palety kolorów marki!

Brand Girls
Asia i Karolina
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