
Wierzę w Design



Pomagam 
w osiągnięciu
celów ...
... nawet tych najbardziej odważnych.



Czym
się zajmuję
Projektuję logotypy, materiały reklamowe
identyfikacje wizualne, a także 
strony www i prezentacjie multimedialne.
oraz prezentacji multimedialnych.



Materiały
reklamowe
Projektuję ulotki, broszury, katalogi, plakaty oraz inne materiały reklamowe 
i promocyjne. Pomimo dużej popularności to nadal skuteczna forma reklamy. 



Identyfikacja
wizualna
Podstawowe narzędzie komunikacji w relacji „firma-klient”. 
Tworzę konsekwentne i spójne systemy wizualne, projektuję logotypy, 
wizytówki itp. Projektuję zarówno dla nowych firm jak i tych istniejących 
już na rynku.



Strony www
oraz prezentacje
Opracowuję wygląd stron www. Tworzę także prezentacje multimedialne,
które są efektywnym narzędziem marketingowym, sprawdzającym się jako 
materiał szkoleniowy, lub jako oferta handlowa.



Każde rozwiązanie jest dopracowane 
w najmniejszym detalu.

Poznaj
moje projekty



Materiały
firmowe 
Dla firmy Biazet S.A. opracowałem materiały firmowe, folder 
reklamowy oraz prezentacje multimedialne.













Katalog 
firmowy 
Dla firmy FSG, oferującej profesjonalne 
doradzwo w zakresie zarządzania 
finansami, planowania strategicznego, 
zaprojektowałem katalog firmowy. 



Katalog 
firmowy 
Dla firmy FSG, oferującej profesjonalne 
doradzwo w zakresie zarządzania 
finansami, planowania strategicznego, 
zaprojektowałem katalog firmowy. 



Prezentacja 
firmowa 
W ramach projektu powstała także prezentacja firmowa.





Katalog 
firmowy 
Wspólnie z Grupą Hands zaprojektowałem katalog 
firmowy dla jednego z największych na świecie 
producentów płyt i wyrobów 
drewnopochodnych – firmy Kronopol.



Katalog 
firmowy 
Wspólnie z Grupą Hands zaprojektowałem katalog 
firmowy dla jednego z największych na świecie 
producentów płyt i wyrobów 
drewnopochodnych – firmy Kronopol.





Lakier

Lakier pokrywający powierzchnie paneli w katalogu 
przypominał podczas dotyku prawdziwe drewno.





Projekt logotypu oraz 
identyfikacji wizualnej 
Moim zadaniem było zaprojektowanie logotypu oraz identyfikacji wizualnej. 
W ramach projektu stworzyłem zarówno materiały firmowe, jak i projekt strony internetowej.







Projekt kolumn 
głośnikowych 
Projekt kolumn głośnikowych oraz logotypu dla firmy Phonia.







Projekt 
Logotypu
Projekt Logotypu Phonia.



Projekt etykiet
produktowych
Dla firmy VitalCaps zaprojektowałem etykiety produktowe.







Projekt
logotypu
Dla firmy z Francji, zajmującej się renowacją mebli, zaprojektowałem logotyp.







Identyfikacja
wizualna
Dla Firmy Izomet zaprojektowałem księgę znaku, materiały 
firmowe. Dodatkowo powstała strona internetowa.









Festiwal
Przeźrocza. 
Projekt grafiki na koszulki dla organizatorów

Festiwalu Filmowego Przeźrocza.









Dlaczego 
warto...
Tworzone przeze mnie projekty są dopracowane
w najmniejszych szczegółach i dostosowane 
do indywidualnych potrzeb klientów.



Twój cel,
moje działanie
Potrafię słuchać i doradzać. Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem. 
Chcę, aby udało Ci się osiągnąć sukces. Każdy z moich projektów powstaje 
z myślą o konkretnym kliencie i jego potrzebach.



Pracuję
dla dużych i małych
Mam doświadczenie w pracy zarówno z klientami indywidualnymi, 
małymi/ średnimi przedsiębiorstwami, jak i korporacjami. 
Dla każdego z nich szukam najbardziej efektywnych rozwiązań.



Praktyka
Znam tę pracę od podstaw. W branży projektowej pracuję 
od kilkunastu lat, spędzając nad projektami niezliczoną liczbę godzin. 
Wiem, jak stworzyć dobry projekt.



Detale są
ważne
Jestem perfekcjonistą i zwracam uwagę na szczegóły. 
Moje projekty są staranne i dopracowane.



Funkcjonalność
oraz elegancja
Zadbanie o warstwę wizualną, opracowanie graficzne 
i łatwość użytkowania produktu mają zasadnicze znaczenie, jeśli 
chodzi o jego odbiór oraz sukces marketingowy. 



Kreatywność
Kreatywność, niestandardowe pomysły i pasja pomagają mi 
w rozwiązywaniu problemów. Dzięki temu potrafię znaleźć adekwatne 
i nieszablonowe wyjście z wielu trudnych sytuacji.



Od kilkunastu lat zajmuję się projektowaniem identyfikacji wizualnych, 
logotypów oraz materiałów reklamowych. 

Projektuję także strony internetowe oraz prezentacje multimedialne. 

Łączenie strony estetycznej i funkcjonalnej produktów stanowi dla mnie 
wyzwanie i daje dużą satysfakcję i przyjemność.  

Przemyślana kompozycja, prostota oraz elegancja – wszystko to 
składa się na dobry projekt.

Zapraszam na:
www.wasinart.plPaweł 
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Paweł Wasiński

e-mail: wasinski@wasinart.pl
mobile: +48 660 717 172

www.wasinart.pl


