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BRANDBOO
K

Aqui você encontra as justificativas
conceituais por trás da nossa
marca e as informações técnicas
para aplicar bem a identidade
visual de Raízes.

Lá embaixo é possível baixar os
arquivos em diversos formatos.
Caso falte algo, não hesite em falar
com a Lift Branding & Design.

NAMING

"RAÍZES"
O nome "Raízes" valoriza as nossas
fundações, nossa base, nosso
passado e nosso futuro. Os
alicerces da nossa árvore
genealógica e da nossa cultura.
Só raízes sólidas frutificam,
florescem e perpetuam o
crescimento.

O "etc" usado em conjunto com o
nome na URL e nas redes sociais
faz uma alusão à miríade de
possibilidades que Raízes pode
promover nas visões e estratégias
para o mercado gerontológico e
insights para o target sênior.

TIPOGRAFIA
Gotham Book. ttf

A família-base do logotipo de Raízes se chama Gotham e teve suas formas
ligeiramente manipuladas vetorialmente para que o conjunto de letras
tivesse a coesão desejada. É uma tipografia moderna, de design limpo e
geométrico e peso equilibrado: nem muito fina, nem muito pesada. As letras
surgem em caixa-alta, representando a grandiosidade deste público master.
É possível baixar aqui a família tipográfica em arquivo .TTF .

CROMIA

Um espectro de variantes de um rosé
suave, harmonizado com branco e tons de
cinza, dá leveza, contemporaneidade e
suavidade ao logotipo, numa identidade
visual fresca.

Como coadjuvantes, surgem cores
auxiliares de valor tonal equilibrado
com o rosé da marca. Estas cores
fazem uma paleta que é
utilizada não no material
institucional, mas em
apresentações e na mídia em geral,
trazendo riqueza e multiplicidade
ao material de comunicação.

Clique aqui para visualizar o ColorWheel
da marca Raízes, com os respectivos
Pantones®, RGBs e CMYKs.

SÍMBOLO
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A parte tipográfica e o símbolo do
logotipo são integrados e não
devem ser desmembrados. O
símbolo se conecta à letra "i" da
palavra, por baixo, valorizando o
que há por trás de uma árvore
frondosa. As raízes foram
estilizadas em curvas orgânicas e
delicadas que se ramificam,

dão voltase se entrelaçam, assim
como a vida e assim como o
mercado.
Há versões secundárias das raízes
para serem usadas como molduras e
arabescos no material de
comunicação, trazendo este
elemento como identificador visual
da marca.

D O W N L OA D S
Baixe aqui o logotipo de Raízes no formato que melhor se aplica à sua necessidade.
Certifique-se de seguir as instruções abaixo e, em caso de dúvida, entre em contato.
Legendas da nomenclatura
nomenclatura::
Primeira letra: logo / Segunda letra: fundo
R: Rosé
C: Cinza
B: Branco
T: Transparente
Formatos de Arquivo
Arquivo::
JPG: Bitmap de média-resolução para uso em tela: internet, apresentações,
etc.
PNG*: Bitmap de alta-resolução para uso em tela, com fundo transparente.
PDF*: Vetor para uso em impressos e finalidades de alta-resolução.
Orientações Gerais:
Certifique-se de seguir as instruções abaixo e, em caso de dúvida, entre em
contato.
Não modificar as cores
Não distorcer as proporções
Não rotacionar, inclinar ou espelhar a marca
Manter uma área de respiro ao redor da marca equivalente à altura das letras
O símbolo não deve ser desmembrado do logotipo
Utilizar sempre arquivos com resolução adequada
Aplicar sempre sobre fundo com contraste que ofereça boa leitura
Em caso de dúvidas, entrar em contato com hello@liftdesign.com.br

BAIXAR

PEÇAS
O enxoval inicial da Marca Raízes abrange,
além deste site, cartões de visita,
assinatura de e-mail, uma gama de
adesivos a serem usados em papelaria
(sempre usando papel reciclado), e
templates para word, powerpoint e posts
em redes sociais.

Aqui é possível visualizar e baixar os
arquivos destas peças, que podem
ser usadas como base para novos
materiais de Raízes, conforme surja
a necessidade.

Quer saber mais sobre esta marca?
Teremos prazer em te ajudar!
Nome

Sobrenome

Email

Assunto

Digite sua mensagem aqui...

Enviar

DOWNLOADS

PEÇAS

CONTATO

