MANUAL DE NORMAS
GRÁFICAS
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GLOSSÁRIO
COR
Papel glossy
Papel com revestimento brilhante.

RESISTÊNCIA
É o tamanho mínimo de aplicação dos
logótipos, sem que a sua legibilidade
seja prejudicada.

Papel mate
Papel que possui um revestimento
especial fosco (sem brilho).
Plásticos
Suportes plastificados e metalizados.
Digital
Cor utilizada em suportes digitais,
como televisão, web e projeções.

GRELHA DE CONSTRUÇÃO
Permite perceber de forma clara as
proporções e os alinhamentos dos vários elementos constituintes da marca.

MARGEM DE SEGURANÇA
É a área em torno do logótipo que
deve estar livre de outros elementos
gráficos, como texto, fotos e/ou outros
logótipos.
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FONT
Primária
É a fonte que deverá ser utilizada
em todos os documentos para
impressão gráfica e documentos que
preservem a font (ex: PDF).
Secundária
É a fonte complementar que poderá
ser utilizada em documentos, em conjunto com a Font Primária.
Digital
É a fonte que deverá ser utilizada em
suportes digitais, como televisão,
web e projeções e, sempre que o uso
da Font Primária não for viável.

POSITIVO | NEGATIVO
Cor
Os logótipos poderão ser aplicados em
fundo branco.
Preto
Os logótipos poderão ser aplicados
a preto sobre fundo branco, sempre
que seja inviável a sua aplicação nas
cores originais.
Branco
Os logótipos poderão ser aplicados
em fundos de cor (aberto a branco), de
preferência nas cores da nossa palete.

PROIBIÇÕES
Entende-se por proibições todas e
quaisquer alterações que pretendem
ser efetuadas no desenho, na tipografia, no alinhamento e / ou nas cores
dos elementos.

USO CORPORATIVO
Normas para aplicação do logótipo da
NOVA ERTEK na imagem gráfica.
Dimensões máximas
É o tamanho máximo de aplicação dos
logótipos.
Cor
As cores do logótipo da NOVA ERTEK
devem ser adaptadas às cores da
empresa utilizadora.
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10 mm

Mínimo Recomendado

RESISTÊNCIA

Mínimo
5 mm

Papel glossy

FONT
Primária

PROIBIÇÕES
Compressão

Dimensões relativas

Tipo de letra

Neris
Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Semibold

Secundária

Expansão

Semibold Italic
Bold Italic
Black
Black Italic

Arial
by gruponett

Regular
Italic

Bold
Bold Italic

Posição dos elementos

Rotação

Transparência

Linha

Sombreado

Cor

POSITIVO | NEGATIVO
Cor

Preto

Branco
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