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AWI Brand Assets
Introducere
Purtați de dorința continuă de a creea și transforma un brand în punctul central de
comunicare și conexiune între oameni, am format o echipă de oameni cu idei
nonconformiste și i-am adunat sub semnul aceleiași agenții: AWI – Simply Creativity.
Manualul de brand AWI – Simply Creativity există pentru a asigura consistența vizuală a
brand-ului pe diverse materiale de print și web.
Indicațiile din interiorul manualului, acoperă active precum: numele companiei, viziunea
și misiunea brand-ului, logo-ul, culorile companiei, și font-ul utilizat.
Vă rugăm să urmați aceste indicații pentru a vă asigura că imaginea de brand și percepția
acestuia sunt consistente indiferent de locul unde acestea sunt văzute.

AWI Brand Assets
Culori - landscape
Logo-ul AWI–Simply Creativity este mov sau în anumite cazuri gri sau alb. Logo-ul vine în două
formate, respectiv: unul landscape și unul portrait, care face mai ușoară aplicarea brand-ului
AWI–Simply Creativity pe orice fel de materiale promoționale
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Culori - Portrait
Logo-ul AWI – Simply Creativity trebuie să ﬁe întotdeauna utilizat în formatul său aprobat.
Nu trebuie modiﬁcat sub nicio formă, alterarea logo-ului slăbind integritatea și consistența
brand-ului.
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AWI Brand Assets
Logo-ul pe imagine de fundal

Exemplul 1
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Exemplul 2
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Când plasezi logo-ul pe o imagine, folosește mereu versiunea albă a logo-ului. Pentru
imagini cu background/fundal deschis la culoare, aplică un layer negru, cu o opacitate
de 10-20% pe mărimea întregii imagini, pentru a distinge mai ușor logo-ul AWI.
Pentru imaginile ce au un background/fundal închis la culoare, poți să folosești log-ul
alb, simplu (fără să mai adaugi vreun layer), ﬁe unul alb căruia să-i adaugi un layer alb,
cu o opacitate de 40-50% pe mărimea întregii imagini.

Layer 2 - 10% bg negru
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Layer 1 - imagine originala

AWI Brand Assets
Spatiu liber si
dimnesiunea minima

Când utilizezi logo-ul alături de alte elemente
graﬁce, asigură-te că acesta dispune de spațiu
îndeajuns de mare pentru a ieși în evidență.

100%

Este imperios necesar ca spațiul gol, din jurul
logo-ului, să reprezinte cel puțin 130% din
lățimea acestuia.
Pentru a asigura faptul că logo-ul își menține
impactul vizual, nu îl folosi la o dimensiune mai
mică de 24 de pixeli.
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Logo minimum size
24px
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AWI Brand Assets
Social Icons

Iconița AWI - Simply Creativity
poate ﬁ folosita în social media
pentru a facilita accesul
utilizatorului pe site-ul AWI.
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În ceea ce privește modul de folosire al iconițelor social media, acestea nu trebuie să aibă
o dimensiune mai mică de 24 de pixeli și, pe de altă parte, trebuie să se regăsească
într-unul dintre cele 4 formate expuse mai sus: circle, icon, square, rounded. Culorile
folosite sunt mov, alb și gri, precum în exemplul dat.
Iconițele brand-ului nostru folosite pe social media pot ﬁ descărcate în toate cele 4
formate, la 3 dimensiuni (24px, 48px, 128px), pentru a le putea folosi cum vrei, în oricare
din proiectele tale.
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AWI Brand Assets
Utilizarea numelui si Font-ul folosit
Utilizarea numelui
Nu abrevia și nu modiﬁca niciodata numele “AWI – Simply Creativity”. Literele
“S” și “C” din Simply Creativity sunt mereu cu majuscule, precum și “AWI”.
Folosește mereu “AWI – Simply Creativity” ca ﬁind 3 cuvinte distincte, primele
două ﬁind despărtite printr-o cratimă.

AWI - Simply Creativity
#AWItoday
#SimplyCreativity

AWISimplyCreativity

#awisc

AVI Simply creativity
awi simplycreativit
#awisimplycreativity

Corect

Incorect

AWI - Simply Creativity este un compus din trei
cuvinte si foloseste majuscule adecvate, cat si
punctuatie.

Nu scrieti niciodata AWI - Simply Creativity intr-un
singur cuvant, fara cratima corespunzatoare dintre
AWI si Simply, de asemenea, utilizati majuscule
precum in exemplul corect.

Font-ul folosit
AWI - Simply Creativity foloseste
ca font principal Aller Standard
Edition. Acesta este utilizat in
toate materialele pentru a mentine
consecventa noastra in ceea ce
priveste mesajul si brand-ul nostru.
De asemenea, mai folosim ca font
secundar Gotham pentru a accentua
preturi si/sau numere de telefon.
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AWI Brand Assets
Folosirea gresita a logo-ului

Logo-ul AWI trebuie să ﬁe întotdeauna utilizat în formatul său aprobat. Nu trebuie modiﬁcat
sub nicio formă, alterarea logo-ului slăbind integritatea și consistența brandului.
Câteva exemple de folosire greșită a logo-ului:
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DO NOT - Skew, Rotate or Stretch
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DO NOT - Change Orientation
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DO NOT - Apply Outlines
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Creativity
Simply

DO NOT - Add Drop Shadow
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DO NOT - Add Special Eﬀects

DO NOT - Change Colors

DO NOT - Swap elements

DO NOT - Add Gradations
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DO NOT - Fill with Patterns

Ai intrebari?

Ai nevoie de ajutor?
Contacteaza-ne pe oﬃce@awi.ro
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