


PAGA regularnie zmieniała swoje logo w zależności od mojej aktualnej wizji i momentu, w którym 
stwierdzałem że aktualne logo mi się nie podoba. Niezmienny jednak od dawna był kolor: #BE0003, 
który został wybrany przy okazji tworzenia pierwszej strony PAGA.
Kiedy go wybierałem nie zastanawiałem się szczególnie nad praktycznością tego koloru i dopiero dużo 
później zorientowałem się, że to słaby kolor do druku.

Wobec tego zdecydowałem się w końcu przygotować zupełnie nowy zbiór kolorów do użytku w tworach 
PAGAjskich i przy okazji ponownie odwiedzić kwestie logo.
Od pewnego czasu już myślałem nad zastąpieniem wymyślnych napisów zwykłym fontem ale miałem 
problemy ze znalezieniem czegoś co faktycznie by mi się spodobało. Kluczowe okazały się dwie rzeczy:

- Ostateczne zrezygnowanie z PAGA jako skrótu: Ja nie używam już z reguły nicku Aaveenvir i 
przypadkowym ludziom też to za wiele nie powie. Kiedy robiłem podejścia do różnych fontów 
'Paga' wyglądała po prostu lepiej od 'PAGA' i była łatwiejsza do skomponowania z czymkolwiek.

- Utrzymanie się domeny '.gg': PAGA zawsze była ściśle internetowa i możliwość zawarcia 
domeny w logo automatycznie sygnifikuje 'internetowość' i bez żadnego dodatkowego 
wyjaśnienia wiadomo, że PAGA działa na 'paga.gg'.

Z nowym podejściem po szeregu eksperymentów padło na "Germania One" z mniejszym '.gg' 
balansującym wielkie 'P'. Podkreślenie miało wypełnić kompozycje, a ramka to po prostu pewne 
zboczenie kojarzące mi się z Art Nouveau czy Art Deco ale nowoczesne, bez zbędnych wzorków i 
dekoracji. Tak narodziło się nowe Paga.gg:





Logo może funkcjonować w czterech wyżej zaprezentowanych formach. W przypadku braku 
obramowania należy zachować 'strefę bezpieczeństwa' wynoszącą przynajmniej 0.5X z każdej strony 
tekstu. Takie rozwiązanie w większości przypadków pozwala na zwiększenie rozmiaru logo.



Kolory

Red 19 #AF2626 

RGB: 175 38 38

CMYK: 12 91 83 21

Ivory #D6D8CA

RGB: 214 216 202

CMYK: 17 10 20 3

Gold #CC9655

RGB: 204 150 85

CMYK: 15 40 69 10

PAGA RED #BE0003

RGB: 190 0 3

CMYK: 15 98 96 10

Lavender #867181

RGB: 134 113 129

CMYK: 39 46 25 26

Midnight #161F2C

RGB: 22 31 44

CMYK: 68 53 30 82



Kolory są dość uniwersalne w użyciu w kombinacjach między sobą, czernią i bielą. Wszystko 
oczywiście w granicach rozsądku gdyż niektóre kombinacje kolorów dają niewielki kontrast(co 
może być porządane w szczególnych przypadkach).

Wyjątkiem jest 'PAGA RED' który jest częścią nowej identyfikacji pagajskiej ale powinien 
występować tylko jako kolor samego logo i raczej tylko w szczególnych przypadkach w 
zastosowaniach pagajskich.

Logo może występować na innych tłach ale warunkiem w zastosowaniach nie związanych z 
platformami pagajskimi jest zachowanie odpowiedniego kontrastu tak by logo było czytelne. 

Wersja z obramowaniem może po prostu zawierać wypełnienie w jednym z kolorów z palety 
pagajskiej.








