MANUAL DA MARCA TACTICAL GEAR IMPORTS

Tactical Gear Imports

Conceito, estrat«gias e aplica≈”es
Toda marca « um organismo vivo, com personalidade pr—pria, linguagem e
atributos. Para se estabelecer, ser reconhecida e distinguida das demais, «
necessørio integra≈¡o, consist»ncia e uniformidade em suas aplica≈”es,
diante do pÿblico e mercado de atua≈¡o. Este manual « uma ferramenta
para auxiliar na gest¡o da marca Tactical Gear Imports.
Al«m de conceitua≈¡o e contextualiza≈¡o da marca, voc» encontrarø
informa≈”es t«cnicas, normas e diretrizes para sua correta aplica≈¡o em
diferentes mÀdias e meios de comunica≈¡o.
As instru≈”es descritas nesse manual t»m a inten≈¡o de facilitar aplica≈”es
e economizar tempo na elabora≈¡o de pe≈as que demandem maior
execu≈¡o criativa. Cumprir estas recomenda≈”es « o primeiro passo para
uma estrat«gia de marca uniﬁcada, zelando pelo alinhamento conceitual na
implementa≈¡o e no desenvolvimento de layouts.
O cumprimento dessas orienta≈”es « de grande relev¿ncia, visto que a
marca « um patrim“nio da empresa e representa valores pelos quais consumidores, fornecedores e a sociedade identiﬁcam a Tactical Gear Imports.
Entendemos que n¡o « possÀvel contemplar todas as formas de utiliza≈¡o
da marca neste manual. Por isso, o Departamento de Comunica≈¡o coloca-se
æ disposi≈¡o para anølise e solu≈¡o de aplica≈”es n¡o previstas neste documento.
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Redu≈¡o møxima
Para garantir a reprodu≈¡o legÀvel da marca, foi estabelecida a redu≈¡o
mÀnima para cada um dos meios. Deve-se respeitar a propor≈¡o entre os
elementos, n¡o podendo haver nenhum tipo de altera≈¡o nas respectivas
formas e espa≈amentos para n¡o comprometer a legibilidade.
MÀdia impressa

MÀdia Digital

20 mm

140 px

Espa≈o livre
O logotipo da Tactical Gear Imports deve sempre aparecer com uma ørea
mÀnima de espa≈o livre ao redor dele. ß essencial que o logotipo n¡o seja
sobreposto por slogans, imagens, identidades e fotograﬁas.
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Especiﬁca≈”es de cores (Padr¡o)
O logotipo dimensional em cores da Tactical Gear Imports « constituÀdo pelas
seguintes cores:

CYMK - 0 | 100 | 75 | 0
RGB - ed1840
CYMK - 0 | 0 | 0 | 100
RGB - 221e1f

Para garantir a reprodu≈¡o precisa destas, durante o processo de impress¡o
em quatro cores, use as f—rmulas CMYK especÀﬁcas listadas. E como
sugest¡o a escala Pantoneå

Especiﬁca≈”es de Pantoneå

PANTONE P 55-8 U

PANTONE P PROCESS BLACK U
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Especiﬁca≈”es de cores (Monocromøtica)
A marca possui uma vers¡o monocromøtica que difere levemente do logotipo
principal. Nela, a marca n¡o tem diferencia≈¡o na sua estrutura, aﬁnal
a marca jø permite uma boa leitura, mesmo aplicada em uma cor ÿnica.

Especiﬁca≈”es do logotipo em fundos
O logotipo da Tactical Gear Imports deve aparecer sempre de forma clara e
legÀvel nos fundos em que for aplicado. Para que isso aconte≈a, a
conﬁgura≈¡o de cor preferida para o logotipo da Tactical Gear Imports deve
aparecer em fundos brancos e preto. No entanto, o logotipo tamb«m pode
aparecer em outros fundos coloridos n¡o especiﬁcados nestas
diretrizes, desde que haja contraste suﬁciente.
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Tipograﬁa
A tipograﬁa desenvolvida para a marca « exclusiva, foi redesenhada a partir
da fonte Univia Pro Family, logo optou-se pela utiliza≈¡o grøﬁca desta fonte
no desenvolvimento de layouts.
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Estrutura do logotipo
O logotipo da Tactical Gear Imports pode ser apresentado em dois formatos,
vertical ou horizontal. A utiliza≈¡o de cada formato deve ser considerado para
estabelecer uma melhor visualiza≈¡o da marca.
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