
Autokomentarz Edyta Czernecka Dyplom projektowy 
 
Pabllo to nazwa marki alkoholu domowej roboty. Własne produkcje mojego taty – Pawła 
Czerneckiego stały się inspiracją do stworzenia wizerunku firmy. Głównym założeniem projektowym 
było podążanie w stronę minimalistycznych form, które poprzez swój klasyczny i surowy wygląd 
pokażą prostotę, funkcjonalność oraz elegancję produktu.  
 
Na pracę składają się następujące elementy: projekt znaku graficznego, seria etykiet na trzy rodzaje 
win, dwa likiery oraz jednej nalewki, które będą umieszczone w potrójnym mini zestawie z 
funkcjonalnym opakowaniem mieszczącym zarówno wino, jak i cały mini komplet. Dyplom dopełni 
kieliszek z grawerem logo. 
 
Głównym elementem każdej z etykiet jest przestrzeń, dzięki której część typograficzna pracy oraz 
sam produkt ma szansę zwrócić większą uwagę odbiorcy. Każda etykieta drukowana jest na papierze 
pokrytym folią soft-touch. Takie uszlachetnienie druku wpływa na zmysł dotyku, powodując wrażenie 
aksamitnego i delikatnego papieru. Warto wspomnieć, że jej wybór był także uzasadniony pewnymi 
właściwościami ochronnymi, które wzmacniają zadrukowany element i chronią go przed czynnikami 
zewnętrznymi takimi jak np. woda lub wilgoć oraz mechanicznymi jak zarysowania, lub gniecenia. 
Poprzez zastosowanie soft-touchu jednocześnie podkreślam jakość wykonania, jak i samego 
produktu. 
 
Dbałość o każdy szczegół widać także w samym opakowaniu. Zastosowanie dwóch kolorów 
przewodnich – bieli i czerni, wyróżnia produkt a w szczególności jego własną intensywną barwę. 
Górna część opakowania w kolorze czarnym pokryta została również folią soft-touch w celu 
wydobycia głębokiej barwy, odwołując się tym samym do projektu etykiet. Natomiast śnieżno-biały, 
gruby karton usztywnia butelkę w opakowaniu, nadając jej formy i chroniąc ją przed uszkodzeniami, a 
prążkowa faktura wydobywa ciekawy wizualny efekt. Natomiast opakowanie zaprojektowane zostało 
w taki sposób, by pasować jednocześnie do butelki na wino, jak i mini zestawu,  gdzie jedyna zmiana 
zachodzi jedynie w umieszczeniu w pudełku specjalnej wstawki. Pozwala ona szklanym buteleczkom 
zachować między sobą równy dystans, przeciwdziałając dotykania się krańców butelek podczas 
przenoszenia. Całość zawieszka z oryginalnym podpisem Pawła. 


