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Jesteśmy projektantkami grafiki oraz 

wzornictwa, mieszkamy w Warszawie 

i razem tworzymy Lotne Studio. 

Dbamy o to, by nasze projekty były 

przede wszystkim funkcjonalne 

i odpowiadały potrzebom ludzi, dla 

których są tworzone. Wierzymy, że 

dobre projektowanie może wpływać na 

poprawę życia i wykształcać pozytywne 

postawy społeczne. 

Barbara Sługocka

Nina Woroniecka

Julia Wróblewska
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WSPÓŁPR ACA



IDENTYFIK ACJA
WIZUALNA

Oferujemy opracowanie spójnej komunikacji wizualnej Twojej 

firmy i wykonania dowolnych materiałów w oparciu o nią.  

Chętnie podejmujemy się również rebrandingów, odświeżenia 

wizerunku.

Oto kilka z możliwości:

 ▪ logo i księga znaku

 ▪ branding – kolorystyka, fonty, styl zdjęć

 ▪ nazewnictwo – nazwa marki/linii produków

 ▪ dedykowane ilustracje, piktogramy etc.

 ▪ materiały promocyjne: ulotki, broszury, katalogi

 ▪ akcydensy: papier firmowy, wizytówki, koperty, pieczątki

 ▪ grafiki na social media i banery AdWords

 ▪ opakowania, etykiety



GAME CHANGER
Pełna identyfikacja wizualna programu skierowanego do młodych osób i organizacji NGO działających przeciwko radykalizacji społeczeństwa.

Logo i branding, księga znaku, ulotki, broszury informacyjne, materiały szkoleniowe, strona internetowa.

więcej o projekcie

https://lotnestudio.pl/portfolio/game-changer


GAME CHANGER
Różne warianty układu logotypu i sygnetu.



GAME CHANGER
Opracowanie szablonów materiałów do druku i grafik na social media. Opracowanie zestawu ikon i ilustracji bazujących na brandingu.



GAME CHANGER
Broszura oraz materiały szkoleniowe i prezentacje PowerPoint przygotowane na potrzeby warsztatów.

Ponadto opracowałyśmy komplet publikacji poszkoleniowych – raporty i podręczniki.



GAME CHANGER
Prezentacja szkoleniowa PowerPoint na potrzeby warsztatów z młodzieżą.



PTASI DOM
więcej o projekcieProjekt identyfikacji wizualnej dla firmy PtasiDom oferującej budki lęgowe dla ptaków. Logo i branding, akcydensy firmowe,  

etykiety i opakowania, instrukcje montażu, książeczki dla dzieci, sklep internetowy, sesje zdjęciowe produktów.

https://lotnestudio.pl/portfolio/ptasi-dom


PTASI DOM
Projekt etykiet i oznakowania produktów – budki drewniane i trocinobetonowe dla ptaków.



PTASI DOM
Ilustracje wielu gatunków ptaków wykorzystanych na opakowaniach a także w książece dla dzieci.

Instrukcja dołączana do zestawów do samodzielnego montażu.



PTASI DOM
Papier firmowy, pieczątki, koszulki, projekt podstrony sklepu internetowego.



ALPACALMA
więcej o projekcieProjekt kompleksowej identyfikacji wizualnej oraz opracowanie linii produktów i opakowań dla marki Alpacalma – produkującej wyroby z wełny alpak.

Logo i branding, akcydensy firmowe, opakowania, materiały promocyjne, stworzenie responsywnej strony www oraz sklepu internetowego,  

Zaprojektowałyśmy również mobline stoisko promocyjne.

https://lotnestudio.pl/portfolio/alpacalma


ALPACALMA
Akcydensy firmowe oraz projekt opakowania i metek produktu.



ALPACALMA
Sesja zdjęciowa na potrzeby strony www.



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
GR AFICZNA

Jeśli szukasz stałej współpracy z grafikiem, potrzebujesz nowych 

materiałów od czasu do czasu, ale zależy Ci na spójnym wizerunku 

Twojej firmy – dobrze trafiłeś. Chętnie pracujemy z Klientami 

długoterminowo, dbając o ich widoczność na rynku. Jesteśmy 

rzetelne, dbamy o jakość i zawsze dostarczamy materiały na czas. 

 ▪ katalogi

 ▪ broszury

 ▪ raporty

 ▪ ulotki

 ▪ kartki okolicznościowe

 ▪ kalendarze

 ▪ wizytówki

 ▪ grafiki na social media i banery AdWords



PROGR AM KREATYWNA EUROPA
więcej o projekcieKompleksowa obsługa graficzna programu dofinansowań inicjatyw kulturalnych z Unii Europejskiej. 

Broszury informacyjne, publikacje, kalendarze, kartki okolicznościowe, identyfikacja wydarzeń towarzyszących. 

https://lotnestudio.pl/portfolio/kreatywna-europa


PROGR AM EUROPA DLA OBYWATELI
więcej o projekcieKompleksowa obsługa graficzna programu dofinansowań inicjatyw obywatelskich z Unii Europejskiej.

Broszury, kalendarze, notesy, gadżety reklamowe, pocztówki, identyfikacja wydarzeń towarzyszących.

https://lotnestudio.pl/portfolio/europa-dla-obywateli


UBUDU
Stała obsługa graficzna firmy produkującej urządzenia do geolokalizacji. Tworzenie projektów bazujących na istniejącej wcześniej identyfikacji wizualnej  

i roszerzenie jej o nowe elementy. Projekty ilustracji, piktogramów oraz naklejek na produkty. Przygotowywanie wizualizacji produktowych  

oraz sesja zdjęciowa na potrzeby strony internetowej.



UBUDU
Ilustracje oraz piktogramy bazujace na brandingu.



WILLE WILANÓW
Katalog sprzedażowy osiedla domów dla firmy deweloperskiej Novisa.



COINFIRM
Projekt raportu o kryptowalutach dla firmy Coinfirm. Współpraca z Brand it up.



ROSA
Projekt materiałów drukowanych dla marki Rosa oferującej tkaniny artystyczne i tapety autorstwa artystki Weroniki Rosy.

Katalog tkanin i tapet zawierający próbki prodkutów.

więcej o projekcie

https://lotnestudio.pl/portfolio/rosa


ROSA
Wizytówki, pocztówki oraz przygotowanie do druku wzoru apaszek.

Projekty wzorów kwiatowych autorstwa Weroniki Rosy.



STRONY WWW

W tworzeniu stron internetowych bardzo ważna jest struktura, 

funkcjonalność i intuicyjność, a następnie atrakcyjna szata 

graficzna. Wykonamy projekt strony internetowej dostosowany 

do branży i potrzeb Klienta. Możemy stworzyć w pełni autorski 

projekt lub bazować na dostępnych szablonach. Od prostych 

landing page’y po obszerne sklepy internetowe. 

Oferujemy:

 ▪ projekt struktury strony (rozkład informacji)

 ▪ szkicową wersję strony (tzw. wireframes)

 ▪ kompleksowy projekt strony lub sklepu zgodny  

  z identyfikacja wizualną firmy

 ▪ dostosowanie projektu do gotowego szablonu

 ▪ wersję mobilną

 ▪ współpracę z programistą nad wdrożeniem projektu



GAME CHANGER
więcej o projekcieResponsywna strona internetowa bazująca na opracowanej przez nas identyfikacji wizualnej.

https://lotnestudio.pl/portfolio/game-changer


ALPACALMA
więcej o projekcieResponsywna strona oraz sklep internetowy bazujące na zaprojektowanej przez nas identyfikacji wizualnej.  

Na potrzeby strony internetowej wykonałyśmy sesję zdjęciową produktów oraz sesję plenerową stada alpak.

https://lotnestudio.pl/portfolio/alpacalma


UBUDU
Projekt dodatkowej podstrony internetowej opartej na identyfikacji wizualnej oraz istniejącej stronie Klienta.



WILLE WILANÓW
Strona internetowa – landing page – osiedla domów jednorodzinnych, zaprojektowana dla firmy developerskiej Novisa.



wCENTRUM
więcej o projekcieProjekt storny internetowej dla gabinetu psychoterapii wCentrum, oparty na opracowanej przez nas identyfikacji wizualnej.

https://lotnestudio.pl/portfolio/wcentrum-psychoterapia


R ARO
Projekt strony internetowej ze sklepem oraz branding dla marki Raro – produkującej rowery dziecięce z bambusa. 



IDENTYFIK ACJA 
WYDARZEŃ

Aby wydarzenie na długo pozostało w pamięci uczestników 

warto zadbać o mocną i spójną oprawę graficzną. Mamy duże 

doświadczenie w projektach kompleksowej oprawy różnego typu 

wydarzeń kulturalnych, sportowych, konferencji i warsztatów.

Przygotujemy:

 ▪ plakaty

 ▪ ulotki

 ▪ program wydarzenia

 ▪ materiały szkoleniowe: podręczniki, notesy

 ▪ grafiki na social media

 ▪ prezentacje multimedialne

 ▪ dedykowane elementy np. koszulki dla uczestników,  

  plakietki z imionami etc.



FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH
więcej o projekcieProjekt identyfikacji wizualnej wydarzenia cyklicznego festiwalu dla miasta Lublina. 

Plakat, ilustracja, reklamy, program wydarzenia, elementy strony www.

https://lotnestudio.pl/portfolio/wcentrum-psychoterapia


FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH
Program, ulotka, materiały promocyjne.



LET’S BE SERIES

Identyfikacja wizualna wydarzenia tematycznego. 

Projekt plakatu, programu wydarzenia oraz grafik na potrzeby internetu. 

Data realizacji: listopad 2016 

Zleceniodawca: Creative Europe Desk Polska / Instytut Adama Mickiewicza

Europejskie seminarium o serialach.



MYŚL NIESZABLONOWO DZIAŁA J INNOWACYJNIE

Identyfikacja wizualna wydarzenia tematycznego. Projekt plakatu, programu 

wydarzenia, szablon prezentacji multimedialnej oraz grafiki na potrzeby 

internetu. 

Data realizacji: listopad 2016 

Zleceniodawca: Creative Europe Desk Polska / Instytut Adama Mickiewicza

Seminarium poświęcone nowatorskim działaniom w projektach kulturalnych. 



CRUX OPEN 2019
więcej o projekcieIdentyfikacja wizualna wydarzenia sportowego.

Plakaty, bony z nagrodami, koszulki, karty startowe, materiały promocyjne.

https://lotnestudio.pl/portfolio/crux-open-2019


CRUX OPEN 2020
więcej o projekcieIdentyfikacja wizualna wydarzenia sportowego.

Plakaty, bony z nagrodami, koszulki, karty startowe, materiały promocyjne.

https://lotnestudio.pl/portfolio/crux-open-2020


WARSZAWSK A LIGA BOULDEROWA 2019
więcej o projekcieIdentyfikacja wizualna wydarzenia sportowego. 

Plakaty, bony z nagrodami, koszulki, karty startowe, materiały promocyjne.

https://lotnestudio.pl/portfolio/warszawska-liga-boulderowa-2019


WYSTAWY

Tworzymy kompleksowe realizacje wystaw artystycznych 

i edukacyjnych. Zajmujemy się kompleksowo projektem 

i nadzorem nad wdrożeniem. Dostosujemy projekt do różnego 

typu odbiorców, zarówno pod kątem prezentacji treści, jak 

i dostępności. 

Usługa obejmuje:

 ▪ zaprojektowanie przestrzeni, kierunku zwiedzania, 

  umiejscowienia elementów wystawy,

 ▪ projekt dedykowanych mebli wystawienniczych: ekspozytory, 

  gabloty, siedziska

 ▪ identyfikacja graficzna wystawy – plakaty, ulotki, katalogi, 

  podpisy do eksponatów, plansze wystawowe etc.

 ▪ wizualizacja przestrzeni 3D

 ▪ projekt wykonawczy oraz nadzór nad realizacją



LEKCJA FRUWANIA. ANDRZEJ KR AUZE
więcej o projekcie

Główną osią wystawy była prezentacja dorobku artysty z okresu 30 lat 

współpracy z gazetą „The Guardian”. Ponadto wystawa prezentowała cykle 

wycinanek i rysunków piórem z prywatnego archiwum artysty. Tytuł wystawy 

pochodzi od zaprezentowanego na niej filmu „Lekcja fruwania”, który artysta 

stworzył jako pracę dyplomową na Akademii Sztuk Pięknych przed emigracją do 

Anglii.

Lotne Studio stworzyło projekt ekspozycji oraz pełną oprawę graficzną wystawy.

kuratorka: Hanna Wróblewska

realizacja: Krystyna Sielska i zespół

zdjęcia: P.Eibel

Wystawa „Lekcja fruwania. Andrzej Krauze” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

https://lotnestudio.pl/portfolio/warszawska-liga-boulderowa-2019


LEKCJA FRUWANIA. ANDRZEJ KR AUZE
Projekt układu przestrzennego i autorskich ekspozytorów. Opracowanie materiałów promocyjnych: plakaty, banery, zaproszenia, reklamy do gazet 

oraz grafiki do social media. W ramach projektu wykonałyśmy również inwenataryzację prac artysty.



WYSTAWA GR AFIK W GALERII ZACHĘTA
więcej o projekcie

Wystawa prezentowała polską grafikę warsztatową z lat 60. i 70., ważny i 

od dawna nie eksponowany fragment kolekcji Zachęty. Prace graficzne są jej 

najliczniejszym, a jednocześnie najmniej znanym publiczności zbiorem. Pokaz 

koncentrował się na okresie wyznaczonym przez daty dwóch ważnych wystaw 

zorganizowanych przez CBWA — „I Ogólnopolskiej Wystawy Grafiki Artystycznej 

i Rysunku” w 1956 roku oraz „Grafiki w Polsce Ludowej” w roku 1971. Na 

wystawie pokazano 200 prac 75 artystów podzielonych na 10 kategorii.

Lotne Studio stworzyło projekt ekspozycji oraz oprawy graficznej wystawy.

kuratorki: Małgorzata Bogdańska, Joanna Egit-Pużyńska, Maria Świerżewska  

(dział zbiorów i inwentarzy)

realizacja: Anna Muszyńska, Krystyna Sielska i zespół

zdjęcia: Marek Krzyżanek

Wystawa „Bardzo różnie i bardzo dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

https://lotnestudio.pl/portfolio/wystawa-grafik-w-galerii-zacheta


WYSTAWA GR AFIK W GALERII ZACHĘTA
Projekt układu przestrzennego i autorskich ekspozytorów. Opracowanie treści edukacyjnych wraz z opracowaniem graficznym zdjęć i skanów 

oryginalnych prac.



PRZEKRÓJ KINO!
więcej o projekcie

Wystawa kompleksowo opowiada o tym jak zmieniała się mapa kin w Warszawie, 

skupiając się zarówno na aspektach architektonicznych jak i przemianach 

kulturowych. Głównymi bohaterami są trzy kina: Atlantic, Iluzjon oraz nieistniejące 

już kino Skarpa, którego neon można podziwiać w jednej z sal wystawowych.

Lotne Studio opracowało identyfikację wizualną wystawy – treści graficzne na 

ekspozytorach, infografiki oraz materiały promocyjne (plakaty, broszury).

Za koncepcję ekspozycji odpowiada Studio Robot.

Wystawa w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak przekrojowo opisująca historię warszawskich kin.

https://lotnestudio.pl/portfolio/wystawa-grafik-w-galerii-zacheta


STRIKE/STR A JK
więcej o projekcie

Wystawa to prezentacja prac artystek: Käthe Kollwitz, Hito Steyerl oraz Keren 

Donde w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w ramach roku antyfaszystowskiego.

Lotne Studio opracowało identyfikację wizualną wystawy oraz materiały 

promocyjne (plakaty, zaproszenia).

Za koncepcję ekspozycji odpowiada Studio Robot.

Wystawa „Strike/Strajk” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

https://lotnestudio.pl/portfolio/wystawa-grafik-w-galerii-zacheta


KONTAKT

hello@lotnestudio.pl

+48 691 317 393

www.lotnestudio.pl

https://lotnestudio.pl/

