


REBRANDING

CEPA (THE CENTER FOR  
EUROPEAN POLICY ANALYSIS)



Kompleksowy rebranding amerykańskiego  

think tanku The Center for European  

Policy Analysis (CEPA).

CEPA – REBRANDING



BRIEF: styl oficjalny, urzędowy. Komunikacja międzynarodowa. Konieczne zachowanie 

w identyfikacji wizualnej motywu mapy Europy oraz kolorystyki zbliżonej  

do kolorystyki wcześniejszej identyfikacji CEPA. 

TARGET: politycy, media, sponsorzy.

KLIENT: The Center for European Policy Analysis (CEPA).

LATA: 2015/2016.

CEPA – rebranding



REALIZACJA NIPO.PL (W SKRÓCIE): 

– logotyp i księga marki, 

– identyfikacja wizualna, 

– materiały BTL, 

– nośniki POS, 

– layout strony WWW, 

– nośniki online.



LOGOTYP

CEPA (THE CENTER FOR  
EUROPEAN POLICY ANALYSIS)



Okrąg w sygnecie logo naśladuje uproszczony kontur planety, 

nawiązując do międzynarodowego skali działań marki. Wpisana 

w okrąg nazwa CEPA symbolizuje kontur strzałki, która wraz 

z okręgiem tworzy kompas wskazujący na wschód – w kierunku, 

na który uwagę w USA kieruje think tank CEPA.

LOGOTYP



LOGOTYP CEPA – REALIZACJA NIPO.PL: 

– nowe logo CEPA wraz z wariantami (warianty barwne logo,  

logo z claimem, logo poziome, monochromatyczne itp.), 

– księga marki.









IDENTYFIKACJA 
WIZUALNA

CEPA (THE CENTER FOR  
EUROPEAN POLICY ANALYSIS)



IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Identyfikacja wizualna zachowuje dwa elementy wcześniej 

stosowanego przez CEPA projektu: barwę prowadzącą (ciemny 

fiolet w różnych odcieniach) oraz mapę Europy, jako elementu 

graficznego, który informuje o obszarze geograficznym analiz, 

w jakich specjalizuje się think tank CEPA.



IDENTYFIKACJA WIZUALNA CEPA – REALIZACJA NIPO.PL: 

– logotyp i księga marki, 

– identyfikacja wizualna, 

– materiały BTL, 

– nośniki POS, 

– layout strony WWW, 

– nośniki online.







BTL 

CEPA (THE CENTER FOR  
EUROPEAN POLICY ANALYSIS)



W layoucie materiałów BTL postawiliśmy na duże fonty na kon-

trastowej apli, co umożliwia (m.in. w raportach CEPA na temat 

sytuacji politycznej kraju) wykorzystać zdjęcia natury reporter-

skiej, bez ingerencji graficznej w same zdjęcia. Uporządkowali-

śmy też układ elementów graficznych, zwiększyliśmy czytelność, 

rozmiar i wyrazistość stosowanych nagłówków i headlinów.

BTL



BTL CEPA – REALIZACJA NIPO.PL: 

– layout raportów CEPA, 

– layout „Intelligence Briefs”, 

– ulotka wizerunkowa, 

– ulotka dla sponsorów.









POS

CEPA (THE CENTER FOR  
EUROPEAN POLICY ANALYSIS)



Do identyfikacji eventów i konferencji CEPA 

wykorzystaliśmy dwa typy nośników; wizerunkowy 

roll up, powtarzający elementy charakterystyczne 

identyfikacji wizualnej marki oraz foto-ścianki 

w których głównym celem było takie powtórze-

nie logotypów marki, aby były one widoczne na 

zdjęciach prasowych – rówież w portretach osób 

wypowiadających się na tle ścianki.

POS



POS CEPA – REALIZACJA NIPO.PL: 

– ścianka CEPA + Atlantic Council, 

– ścianka CEPA, 

– roll-up.









ONLINE

CEPA (THE CENTER FOR  
EUROPEAN POLICY ANALYSIS)



Storna WWW to najważniejszy nośnik online, zaprojektowa-

nym dla CEPA przez NIPO.PL. W projekcie odpowiadaliśmy 

za koncept funkcjonalny, architekturę treści jak i wszystkie ele-

menty layoutu WWW (kodowanie: InternetArt). W pozostałych 

nośnikach online (social media, layouty newslettera i zaproszeń 

e-mail) postawiliśmy na powtórzenie spójnej identyfikacji wizu-

alnej, rozwijającej linię graficzną materiałów drukowanych oraz 

detal w postaci fragmentu ringu zaczerpniętego z logo CEPA.

ONLINE



CEPA ONLINE – REALIZACJA NIPO.PL: 

– layout strony WWW, 

– layouty social media (Facebook, Twitter), 

– stopka e-mail, 

– layout newslettera.







Slajd 4 – Madeleine Albraight (64. sekretarz stanu USA)

Slajd 23 – przemawia Ed Royce, kongresman stanu Kalifornia

Slajd 25 – u góry – od lewej: Raimonds Vejonis (prezydent Łotwy) 

Toomas Hendrik Ilves (prezydent Estonii), senator Chris Murphy

Slajd 25 – w środku – od lewej: Radosław Sikorski (minister spraw  

zagranicznych RP), Condoleezza Rice (sekretarz stanu USA)

Slajd 25 – na dole – generał Ben Hodges (głównodowodzący  

sił USA w Europie), Marcin Zaborowski (CEPA)

Slajd 26 – na górze – Andrzej Duda (prezydent RP) w National  

Press Club w Waszyngtonie

Slajd 26 – w środku – Wess Mitchell (CEPA)

Slajd 26 – na dole – od lewej: Andrzej Duda, Mika Brzezinski  

i Joe Scarborough (MSNBC – prowadzący program „Morning Joe”)

Slajd 27 – w środku – Raimonds Vejonis i Marcin Zaborowski

Slajd 27 – po prawej – Paweł Zalewski, poseł Parlamentu Europejskiego

Slajd 33 – Michael Williams, doradca Departamentu Stanu USA 

Fot.: Archiwum CEPA

NA ZDJĘCIACH:



 Reklama jest jak

PUZZLE:  

najpierw tworzymy markę, a później,  

krok po kroku, skutecznie budujemy 

jej wizerunek.BRANDING TO NASZA  
NAJWIĘKSZA PASJA 
Jednak klientom oferujemy też wszechstronne wsparcie ATL, BTL,
custom publishing, interactive oraz social media. Chętnie traktujemy 
projekty reklamowe lub wizerunkowe jako część brandingu, komplek-
sowo wprowadzając nową markę na rynek; lecz reklamy i inne projekty 
wizerunkowe realizujemy również dla już istniejących brandów.

Branding jest jak

ORIGAMI;  

zaczyna się od pustej kartki,  

kończy na namacalnym produkcie.  



AGENCJA BRANDINGOWA NIPO.PL
Trudna sztuka tworzenia silnych marek.  

Branding, rebranding, speed branding, reklama  
i inne operacje na otwartym sercu firm, usług i produktów.

Brand new world!

DANE FIRMOWE:NIPO.PL TOMASZ BANASIK/NIP: 7691952059/REGON: 100417079/UL. GUTTA 1/18, 02-777 WARSZAWA

502 259 969
www.nipo.pl
info@nipo.pl


