Manual de aplicação da marca
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Introdução
Areal é a marca da Lan House, em atividade, mais antiga de Araranguá. No início, focou no nicho dos games, tendência na época. O
negócio cresceu e com ele, seus usuários, hoje, estudantes e trabalhadores com outras prioridades. Isso, junto à exigência do mercado, fizeram com que a Areal se tornasse referência em serviços de lan house
e informática, voltados a soluções rápidas do dia a dia: intenet ultra
rápida, segura e privativa, envio e recebimento de arquivos, correio
eletrônico, movimentação segura de valores, recebimento e impressão de boletos bancários, fotocopia e impressão em mono e policromia, artes gráficas expressas, assistência técnica de computadores,
celulares, tablets e laptops, instalação de softwares e aplicativos,
entre outros; tudo isso da forma mais ágil possível. É, também, reconhecida como a empresa que resolve, que “dá um jeito” no problema
do cliente, que “vai atrás” até encontrar a solução. E outro ponto
forte, é de estar sempre pesquisando e oferendo ao público, novos
recursos, aplicativos, novas soluções dentro de sua área de atuação,
antes de seus concorrentes. A filosofia da empresa é, hoje, assim definida:

Visão: Ser referência em soluções de lan house e informática de Araranguá e região.

Missão: Resolver o problema do cliente, independente do trabalho
exigido.

Princípio: Fazer o melhor com o que tem.
Com as informações obtidas, o presente projeto buscou fazer atualizações técnicas e tendenciais aos elementos visuais da marca, mantendo suas características principais, consolidadas pelo tempo de
mercado do negócio. Teve o objetivo de manter, então, a imagem de
pioneirismo, de referência no segmento de mercado, conquistada nos
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seus 13 anos de história, de forma que reflita a confiança nos serviços,
confiança de que o problema será resolvido, independente do trabalho que exija, e fidelidade, pois, o menino que antes ia na Areal pra
jogar “games”, continuou frequentando quando estudante, e hoje, já
adulto, utiliza em função de seu trabalho. Procurou, outrossim, fortalecer a reputação de estar sempre a frente, inovando, a fim de ser o
primeiro a oferecer a solução mais atual e a ideia de agilidade e tecnologia.
O projeto de identidade visual é uma das formas de consolidação e
evolução contínua da marca. Esse manual de aplicação tem a intenção de padronizar e regrar, de forma prática, as diferentes possibilidades de aplicação institucional dos elementos visuais da marca Areal.
Algumas regras são exatas e irredutíveis, enquanto outras, servem
como norte e exemplo para os que farão uso da assinatura visual.
É extremamente importante que esse manual seja seguido, a fim de
evitar a descaracterização gradual da marca, mantendo sua consistência e integridade. Quaisquer situações não previstas neste manual,
ou não abrangidas por ele, devem seguir as mesmas lógicas de padrão
e proteção ilustradas nesse documento. Em caso de prosseguimento
de dúvida, a situação deve ser analisada pelo departamento de
marketing da empresa ou pela Elefas Design de Marca, autora desse
manual.

Assinatura visual tipográfica
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A assinatura visual tipográfica sofreu ajustes com o intuito de uma representação visual mais agradável, atraente e atual. O logotipo desenvolvido originalmente com a fonte tipográfica Moderna Regular teve o espacejamento entre a letra “r” e a letra “e” modificado, trazendo maior
harmonia. O traço horizontal da letra “e” foi engrossado para maior conforto óptico. E sua terminação (da letra “e”) teve ajustes para compensar a mudança do traço horizontal e para uma leitura mais suave. A cor amarela foi mantida, mas sua tonalidade foi ajustada e especificada
para maior personalidade e melhor leitura tanto em fundo escuro como em fundo branco. O desenho original da assinatura, nesse caso, do
logotipo, não pode, sob nenhuma hipótese, ser alterado, salvo versões e variações, neste manual, autorizadas.

Códigos cromáticos
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Layouts para peças digitais e impressão em policromia
devem considerar o amarelo institucional e o preto
complementar (composto).

Cor institucional da marca:
RGB: 254 . 209 . 2
CMYK: 1 . 16 . 99 . 0
HEXADECIMAL: #fed102

Tons de cinza:
CMYK: 0 . 0 . 0 . 25

Cores complementares:
RGB: 23 . 25 . 27
CMYK: 15 . 5 . 0 . 100
HEXADECIMAL: #17191b

RGB: 98 . 99 . 102
CMYK: 0 . 0 . 0 . 75
HEXADECIMAL: #626366

RGB: 156 . 155 . 155
CMYK: 0 . 0 . 0 . 50
HEXADECIMAL: #9c9b9b

RGB: 197 . 199 . 201
CMYK: 0 . 0 . 0 . 25
HEXADECIMAL: #c5c7c9

Tinta acrílica da marca Kiling:
CMYK: 0 . 0 . 0 . 90

087-6 Emborrachada

087-3 Emborrachada

141-4 Fosca

141-2 Fosca

Adesivo de vinil da marca imprimax, linha ColorMax:
Amarelo Médio

Preto Fosco
135-6 Emborrachada

Alfabeto padrão
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Fontes tipográficas escolhidas para compor os textos dos materiais institucionais da marca.

Para os títulos dos serviços:
Fonte: Jaapokki, 1 estilo
Regular
AaBbCc123456!@#$

Para textos curtos:

Para textos longos:

Família: Aileron, 14 estilos

Família: SkolaSans, 10 estilos

Família: SkolaSansCn, 10 estilos

UltraLight
AaBbCc123456!@#

Regular
AaBbCc123456!@#$

Heavy
AaBbCc123456!@#$

Light
AaBbCc123456!@#$

Bold
AaBbCc123456!@#$

Light
AaBbCc123456!@#$

Bold
AaBbCc123456!@#$

UltraLight Italic
AaBbCc123456!@#$

Italic
AaBbCc123456!@#$

Heavy Italic
AaBbCc123456!@#$

Light Italic
AaBbCc123456!@#$

Bold Italic
AaBbCc123456!@#$

Light Italic
AaBbCc123456!@#$

Bold Italic
AaBbCc123456!@#$

Thin
AaBbCc123456!@#$

SemiBold
AaBbCc123456!@#$

Black
AaBbCc123456!@#$

Regular
AaBbCc123456!@#$

Black
AaBbCc123456!@#$

Regular
AaBbCc123456!@#$

Black
AaBbCc123456!@#$

Thin Italic
AaBbCc123456!@#$

SemiBold Italic
AaBbCc123456!@#$

Black Italic
AaBbCc123456!@#$

Regular Italic
AaBbCc123456!@#$

Black Italic
AaBbCc123456!@#$

Regular Italic
AaBbCc123456!@#$

Black Italic
AaBbCc123456!@#$

Light
AaBbCc123456!@#$

Bold
AaBbCc123456!@#$

Medium
AaBbCc123456!@#$

Medium
AaBbCc123456!@#$

Light Italic
AaBbCc123456!@#$

Bold Italic
AaBbCc123456!@#$

Medium Italic
AaBbCc123456!@#$

Medium Italic
AaBbCc123456!@#$

Elementos complementares
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Tagline:
O tipo definido para a tagline foi Phenomena Regular, contrastando em peso e verticalidade com o logotipo e passando muito mais leveza (e
agilidade) ao conjunto. O “e”, de antes, foi substituído pelo ponto, elemento que reforça tecnologia, praticidade, agilidade.

Slogan:
O slogan reflete bem o antagonismo em dois dos aspectos do posicionamento da marca: tradição e estar à frente. O tipo definido para o
slogan foi SkolaSans Light.

Símbolo substituto:
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Foi desenvolvido um ícone da marca a ser utilizado isoladamente do logotipo, ou seja, sem absorver a responsabilidade de ser o símbolo
da assinatura, em conjunto com o logotipo, mas sim, usado em situações complementares como títulos e padrões ou funções bem específicas, em que substitui o logotipo, como por exemplo, ícone para aplicativo e para a aba do site.

Índices dos serviços:
Foram desenvolvidos conjuntos de ícones mais títulos para os serviços oferecidos pela Areal. Os títulos têm como tipo definido: Jaapoki Regular.
Novos conjuntos podem ser desenvolvidos, seguindo o mesmo padrão viual.

Logotipo + elemento complementar anexado
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A tagline ou o slogan devem ser utilizados preferencialmente na cor preta (quando o logotipo em amarelo) e anexados (ora um, ora outro) ao
logotipo. Quando optado pelo slogan, ao mesmo deve ser incorporada a fonte tipográfica definida para a tagline. Ao se preferir usar a tagline
anexada e o slogan separado, o mesmo mantem sua tipografia original, devendo ser aplicado de forma harmônica à assinatura e ao layout da
peça. Em casos especiais e específicos em que a tagline seja utilizada separada do logotipo, também deve-se levar em consideração a harmonia com a assinatura e com a peça.

Área de proteção
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As Áreas de proteção separam o símbolo substituto e a assinatura visual de outras informações visuais que comprometam suas visibilidades,
conforme determinações abaixo.

Tons de cinza
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Quando não for possível aplicar a assinatura colorida, por limitação de tecnologia de impressão, como em jornais preto e branco, fax etc.,
pode-se usar a versão em escala de cinza, conforme especificado no item Códigos cromáticos.

Preto e branco
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Aplicações em preto e branco, somente em casos em que não for possível a utilização das versões policromáticas por limitações técnicas ou
de visibilidade, ou em coerência com o tema da peça.

Aplicação em fundo institucional
Quando em fundo institucional a marca deve ser aplicada em positivo, sendo essa, uma ótima opção de aplicação.
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Aplicação em fundo complementar
Como outra boa opção de aplicação, tem-se o fundo em preto, o logotipo em amarelo e o elemento complementar anexado, em branco.
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Aplicações em fundos variados
Em fundos variados a assinatura deve ser aplicada em positivo ou negativo de forma que possibilite boa leitura e bom contraste.
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Aplicações em fundos inconstantes
No caso de fundo inconstante, deve-se observar a área onde a marca será colocada, levando em consideração bom contraste e boa leitura.
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Box e tarjeta
Boxes e tarjas, com ou sem tranparência, podem ser utilizados para proteger a marca em fundos inconstantes.
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Padrão
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Foi desenvolvido, também, um padrão a ser aplicado de diferentes formas, nas peças da marca Areal. Abaixo, dois exemplos ilustrativos.

Tradicionalmente à Frente

Tradicionalmente à Frente

Reduções máximas
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Para a integridade da assinatura visual da Marca Areal, recomenda-se que seu tamanho, com altura proporcional, não tenha largura inferior a:

30mm

1,5mm

Usos indevidos
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A assinatura visual não pode ser modificada indevidamente, conforme exemplos.
1 - Distorcer, 2 - mudar posição dos elementos, 3 - aplicar itálico, 4 - Aplicar contorno, 5 - Alterar os códigos cromáticos, 6 - Utilizar junto com
o símbolo, 7 - Alterar fonte tipográfica, 8 - Alterar opacidade, 9 - Usar tagline e slogan, anexados ao logotipo, ao mesmo tempo.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Peças
A concretização da identidade visual se faz com sua repetição nos materiais institucionais e propagandas.
Nas páginas seguintes, layouts das peças instituconais da marca Areal, definidas para esse projeto.
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Fachada XV de Novembro
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Tinta acrílica
Cores definidas no item Códigos cromáticos
Tamanho real: 9,25x2,44m

assistência

express

lan safe

multiservice

QUALIDADE E CONFIABILIDADE

SOLUÇÕES RÁPIDAS

COMPUTADORES 100% SEGUROS

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

48 3524.7108

Fachada Dr. Virgulino de Queiroz
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Tinta acrílica
Cores definidas no item códigos cromáticos
Tamanho real: 5x2,44m

48 3524.7108

Back light
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2 opções
Dupla face
Lona com impressão digital
Tamanho real: 1m

Placas de sinalização interna
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Placas em ACM ou PVC banco
Com adesivo digital ou recorte de vinil
Cor do vinil conforme definição no item: códigos cromáticos
Tamanho real: 50x14,11cm

somente
funcionários

cabines

cabines
privativas

assistência
técnica

recepção

recepção

Cartão de visitas
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Papel couché, supremo ou nigbo 300g
4x4 cores
Tamanho real: 9x5cm

48 3524.7108 | 99921.0525
contato@areallan.com.br
boletoararangua@gmail.com
facebook.com/areallan
www.areallan.com.br

Virgulino de Queiroz,390. Centro, Araranguá

Relógio
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Papel couché 300g
Impressão digital colorida
Tamanho real: 24cm

Tradicionalmente à Frente

