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Manual bàsic
identitat visual



En el següent manual es reuneixen tots els
elements gràfics per la correcta utilització  de
la marca Aida.



Concepte
Logotip
Àrea de seguretat i reductibilitat
Colors corporatius
Colors corporatius secundaris
Versions del logotip 

Versió principal 
Versió en negatiu
Versió color corporatiu
Versió fondo color corporatiu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Aplicacions incorrectes
8. Tipografia



1.CONCEPTE 
El concepte Aida es basa en una marca de personal brand en
què intenta reflectir la passió de la moda amb la seva marca.



2.LOGOTIP 
El logotip és l'identificador de la marca Aida, i està compost
pel nom de la marca, amb una tipografia inclinada
handwriting, i el descriptor en tipografia Acumin Variable
Concept, que s'utilitza per mostrar l'origen de la nostra
marca.



3.ÀREA DE SEGURETAT I REDUCTIBILITAT

20mm

Per  una correcta aplicació i percepció del logotip, s'ha establert una àrea de seguretat per tal que es pugui
respectar la distància mínima respecte als textos i elements gràfics.
La mida mínima la qual es pot reduir el logotip és fins a 20 mm d'ample.



4.COLORS CORPORATIUS

PANTONE
HTML: #000000

RGB: (0, 0, 0)
CMYK: (91, 79, 62, 97)

El color corporatiu principal de la marca és el
color negre amb el següent Pantone. Aquest
s'utilitza en el logotip principal i al packaging.



5.COLORS CORPORATIUS SECUNDARIS 
El primer color corporatiu secundari de la marca
és el rosa amb el següent Pantone. Aquest
s'utilitza en la pàgina web, targeta corporativa, 
 etiqueta marca de roba i el  packaging.

PANTONE
HTML: #C5887B

RGB: (198, 136,123)
CMYK: (19, 50, 45, 8)



5.COLORS CORPORATIUS SECUNDARIS 
El segon color corporatiu secundari de la marca és
el gris amb el següent Pantone. Aquest s'utilitza
per a alguns elements de la pàgina web.

PANTONE
HTML: #F9F9F9

RGB: (249, 249,249)
CMYK: (2, 2, 2, 0)



6.VERSIONS DEL LOGOTIP

Versió principal                              

La versió principal del logotip és aquella que
apareixerà com a imatge principal i descriptiva
de la marca.  



Versió principal negatiu                              

6.VERSIONS DEL LOGOTIP
La versió principal en negatiu del logotip és
aquella que apareixerà sempre que el color de
fons sigui més fosc, per tal que aquest es pugui
llegir i veure bé. 



Versió color secundari                            

6.VERSIONS DEL LOGOTIP

En el cas que no sigui possible per falta de
visibilitat, llegibilitat o contrast s’aplica la versió
amb el color secundari. 



Versió fondo color corporatiu                               

6.VERSIONS DEL LOGOTIP

En el cas que no sigui possible per falta de
visibilitat, llegibilitat o contrast la versió amb el
color secundari, s'aplica el color secundari en el
fons.



7. Aplicacions incorrectes
Aplicació incorrecta del color Percentatges de color

Deformació Tipografia incorrecta

 Diferents versions incorrectes que no
s’han d’aplicar.

 

Espai incorrecta



8.TIPOGRAFIA
La tipografia corporativa és Steinfeld DEMO
Regular i pel descriptor s'ha utilitzat Acumin
Variable Concept. En tots els elements gràfics es fa
servir la tipografia Acumin Variable Concept,
excepte quan no sigui possible. En el cas que no
sigui possible es fa servir la tipografia secundària.

Acumin Variable Concept

Steinfeld DEMO Regular 



8.TIPOGRAFIA SECUNDARIA
La tipografia secundària és Theme Default per
Heading Font, i Nunito per Base Font. Aquesta
tipografia es fa servir en la pàgina web.

Theme Default

Nunito



9. EXPRESSIÓ TEXTUAL DE LA MARCA

Escriptura correcta

Quan es mencioni a la marca Aida, es farà de la següent manera.

Exemple de com s'escriu la marca Aida.
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