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Ulica 
Adres 2 

Kod pocztowy, miasto 
Telefon: 555 555 0125 

Faks: 555 555 0145 
Adres e-mail 

Telefon: 555 555 0125 

Informacje o produktach lub 
usługach 

Tu warto krótko, ale treściwie 

omówić oferowane produkty lub 

usługi. W tym miejscu zwykle nie 

umieszcza się danych o obrotach. 

 

Nagłówek ostatniej części 

Nazwa firmy 

Dewiza firmy 

NAZWA FIRMY 
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Nagłówek — 
informacje 
podstawowe 

Jest to pierwszy tekst, który widzą 

czytelnicy po otwarciu broszury. 

Jest to dobre miejsce na krótkie, 

ale treściwe przedstawienie 

oferowanych produktów lub usług.  

Tekst powinien być zachęcający i 

interesujący, aby czytelnicy chcieli 

przeczytać resztę broszury. Należy 

pamiętać, że we wprowadzeniu nie 

należy poruszać zbyt wielu 

zagadnień, dzięki czemu można je 

odpowiednio omówić w dalszej 

części broszury, której objętość 

jest ograniczona. 

Nagłówek główny w środku 

Struktura zawartości 

Zawartość broszury można 

zorganizować na kilka różnych 

sposobów. Można poświęcić każdą 

kolumnę innemu zagadnieniu lub 

tematowi, np. jakości i wartości. 

Należy pamiętać, że podawane 

informacje powinny być zgodne z 

treścią wprowadzenia na pierwszej 

stronie broszury. 

Inna metoda 

Można także zorganizować 

informacje w postaci ciągu 

podzielonego na mniejsze 

fragmenty, które są łatwiejsze do 

przyswojenia. Mniejsze fragmenty 

można oddzielić opisowym 

podtytułem, podobnym do 

umieszczonego na początku tego 

akapitu. Jeżeli to rozwiązanie jest 

odpowiednie, można użyć 

połączonych pól tekstowych, w 

których tekst przepływa z jednej 

kolumny do drugiej. 

Pole tekstowe zapewnia 

różnorodne możliwości 

wyświetlania tekstu i grafiki; 

ogólnie mówiąc, jest to kontener, 

którego rozmiar i położenie 

można zmieniać. Dzięki 

połączeniu pola tekstowego na 

jednej stronie z polem tekstowym 

na innej stronie artykuł 

automatycznie przepływa z jednej 

strony na drugą.  

 

Podpis do 
obrazu/grafiki. 

Podpis do 
obrazu/grafiki. 

 

 

 

 

W tym miejscu można przekazać 

czytelnikowi zrozumiałe instrukcje 

dotyczące czynności, które ma 

wykonać. Może to być numer, pod 

który musi zadzwonić, witryna sieci 

Web, którą ma odwiedzić lub 

informacje, które musi podać. Bez 

względu na to, jaką czynność ma 

wykonać, informacje powinny być 

zrozumiałe, krótkie i wymagające 

odpowiedniego zaangażowania, tak 

aby czytelnik miał motywację do 

przejścia dalej. 


