rsk® Diretrizes completas da marca

Modelo de newsletter

RSK diretrizes completas da marca

Conteúdo
Parte 3: Família de logotipo RSK

Parte 1: Introdução
Introdução

03

Parte 2: Diretrizes da marca

Exemplo: Contratos inteligentes

15

Área de segurança do logotipo:

16

exemplo

Parte 5: Ferramentas de
comunicação: Amostras gráﬁcas
Site oﬁcial da RSK

30

Landing

31

Aspecto visual de redes sociais

33

Aspecto visual de publicidade

35

Aspecto visual do modelo de PPT

36

Modelo de newsletter

37

Logo

05

As mesmas regras são aplicáveis

Paleta de cores primárias

06

para as outras marcas

Aplicação de cores de fundo

07

Usos incorretos

08

Área de segurança do logotipo

09

Posicionamento do logotipo

19

Aspecto visual dos banners da RSK

38

Área de segurança do isologo

10

Paleta de cores secundárias

20

Merchandising

39

Tamanhos e escalas do logotipo

11

Tipograﬁa

21

Pôsteres

40

Dimensionamento incorreto

12

Elementos do kit de ferramentas

22

Versão “Powered by” do logotipo

13

gráﬁcas

17

Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Elementos da marca em uso

23

Fotograﬁa

24

Fotograﬁa e gráﬁcos

25

Ilustrações

26

Ícones

27

URL

28

01

Parte 1:
Introdução
02

Parte 1: Introdução

Este manual visa desenvolver a conscientização e o entendimento compartilhados do conceito e
das identidades da marca RSK®, assim como esclarecer o uso correto para todos os funcionários
e fornecedores relevantes da empresa RSK®.
Essas diretrizes ajudam a garantir que a qualidade, o posicionamento e as comunicações da marca
sejam consistentes em todo o mundo...
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Parte 2: Diretrizes da marca

Logo
A existência da marca principal visa criar uma forte associação entre os produtos RSK® e o que a
marca representa. Os produtos individuais sempre terão sua própria identidade, mas é a marca
principal que contribui para a crença do consumidor de que o produto é diferente em comparação
a todos os demais da sua classe.
A marca RSK® é aplicada sempre com os ingredientes da marca, exceto nas peças em que o logotipo
é aplicado em tamanhos menores que os mínimos recomendados.

Iso
Logotipo
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Parte 2: Diretrizes da marca

Paleta de cores primárias
Para maximizar o reconhecimento da marca, o logotipo foi projetado para ser reproduzido em cores
básicas especíﬁcas e não deve ser reproduzido em outras cores.

CMYK

CMYK

C:100 M:35 Y:85 K:30

C:80 M:0 Y:100 K:0

RGB

RGB

R:0 G:110 B:60

R:0 G:180 B:60

PANTONE

PANTONE

356 C

361 C

Esquema em preto e branco
Essas versões são para uso em peças impressas em que a presença de cor não é permitida ou para
atender aos requisitos de um design especíﬁco.

PRETO E BRANCO
K: 100
RGB
R:0 G:0 B:0
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Parte 2: Diretrizes da marca

Aplicação de cores de fundo
O espaço livre ao redor do logotipo garante maior visibilidade e impacto em todas as comunicações.
Evite a interferência de outros elementos gráﬁcos no logotipo, como tipograﬁa e imagens.

Verde mais claro

Preto

Branco

CMYK

CMYK
C:100 M:100 Y:100 K:100

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:0

RGB
R:0 G:0 B:0

RGB
R:255 G:255 B:255

C:80 M:0 Y:100 K:0
RGB
R:0 G:180 B:60
PANTONE
361 C
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Parte 2: Diretrizes da marca

Usos incorretos
O uso incorreto do logotipo compromete sua integridade e eﬁcácia.

NÃO use cores da paleta secundária

NÃO use o logotipo em fundos texturizados

NÃO adicione novas cores

NÃO use em mais de uma cor de fundo
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Parte 2: Diretrizes da marca

Área de segurança do logotipo
O espaço livre ao redor do logotipo garante maior visibilidade e impacto em todas as comunicações.
Evite a interferência de outros elementos gráﬁcos no logotipo, como tipograﬁa e imagens.
Como ilustrado, a altura da “semente” (X) foi escolhida como a unidade de medida padrão para
o cálculo do espaço livre do logotipo.

X

X
Área de segurança

X

X

X
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Parte 2: Diretrizes da marca

Área de segurança do isologo
O espaço livre ao redor do logotipo garante maior visibilidade e impacto em todas as comunicações.
Evite a interferência de outros elementos gráﬁcos no logotipo, como tipograﬁa e imagens.
Como ilustrado, a altura da “semente” (X) foi escolhida como a unidade de medida padrão para
o cálculo do espaço livre do logotipo.

Área de segurança

X

Área de segurança
vertical

Área de segurança
horizontal

X

X

10

Parte 2: Diretrizes da marca

Tamanhos e escalas do logotipo
O espaço livre ao redor do logotipo garante maior visibilidade e impacto em todas as comunicações.
Evite a interferência de outros elementos gráﬁcos no logotipo, como tipograﬁa e imagens

Tamanho padrão e mínimo
O tamanho mínimo do logotipo para impressão é determinado pela largura da marca RSK®, que
não deve ser reproduzida em um tamanho menor que 3/4 de polegada (19,05 mm) de largura.

1,75 polegadas (44,45 mm)
1,75 polegada (44,45 mm)/O símbolo deve ser dimensionado de acordo com o tamanho do logotipo.

menos de 0,75 polegadas (19,05 mm)
0,75 polegada (19,05 mm)/O símbolo deve ser dimensionado de acordo com o tamanho do logotipo.
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Parte 2: Diretrizes da marca

Dimensionamento incorreto
O logotipo deve ser sempre dimensionado de forma proporcional. Não incline ou alongue
o logotipo ou qualquer parte do logotipo.
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Parte 2: Diretrizes da marca

Versão “Powered by” do logotipo
O logotipo também será usado com o dizer “Powered by IOV”. Veja abaixo as versões que podem
ser usadas caso necessário.
Aplicam-se as mesmas regras para esses logotipos aplicáveis ao logotipo RSK mostrado
anteriormente.

Versão mais longa

Versão curta
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Parte 3: Família de logotipo RSK

Exemplo: Smart Contracts
A existência da marca principal visa criar uma forte associação entre os produtos RSK: RSK
Infrastructure Framework® e o que a marca representa. Os produtos individuais sempre terão
sua própria identidade, mas é a marca principal que contribui para a crença do consumidor de que
o produto é diferente em comparação a todos os demais da sua classe.
A marca RSK: Smart Contracts® é aplicada sempre com os ingredientes da marca, exceto nas
peças em que o logotipo é aplicado em tamanhos menores que os mínimos recomendados.

Iso

Logotipo

Iso

Ingrediente de marca
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Parte 3: Família de logotipo RSK

Área de segurança do logotipo: exemplo Smart Contracts
O espaço livre ao redor do logotipo garante maior visibilidade e impacto em todas as comunicações.
Evite a interferência de outros elementos gráﬁcos no logotipo, como tipograﬁa e imagens.
Como ilustrado, a altura da “semente” (X) foi escolhida como a unidade de medida padrão para o
cálculo do espaço livre do logotipo.

X

X
Área de segurança

X

X

X
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Parte 3: Família de logotipo RSK

As mesmas regras são aplicáveis para as outras marcas.
Todos os logotipos seguem as mesmas regras descritas anteriormente.
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Posicionamento do logotipo
Nas peças gráﬁcas de comunicação, o logotipo sempre deve aparecer como elemento chave.
Nível 1 canto superior esquerdo de qualquer documento.
A distância e o posicionamento entre a marca principal e o conteúdo textual nas comunicações
variam dependendo do foco desejado.
Veja exemplos para obter uma melhor compreensão de como construir uma peça gráﬁca
de comunicação.

Somente para ﬁns ilustrativos de “look and feel”.
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Paleta de cores
Para maximizar o reconhecimento da marca, o logotipo foi projetado para ser reproduzido
em cores básicas especíﬁcas e não deve ser reproduzido em outras cores.

CMYK

CMYK

C:80 M:0 Y:100 K:0

C:76 M:43 Y:0 K:0

RGB

RGB

R:0 G:180 B:60

R:0 G:140 B:255

PANTONE

PANTONE

361 C

3005 C
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Tipograﬁa
Quicksand é o tipo de letra corporativo oﬁcial. Essa família de fontes oferece várias opções de estilo e peso.
Os estilos e pesos corretos a serem usados para representar a imagem corporativa. são mostrados nas próximas páginas.
Opens Sans deve ser usado em todas as comunicações impressas, como folhetos e publicidade, enquanto
Arial deve ser usado para todas as comunicações digitais e internas.
Veriﬁque se a fonte está instalada corretamente de acordo com os requisitos do sistema do seu PC ou Mac. As agências
parceiras devem certiﬁcar-se de adotar as medidas legais cabíveis para adquirir e usar essas fontes.
Não deforme ou altere as fontes em qualquer hipótese.

Quicksand
fonte

Opens Sans
fonte
EXEMPLO: tamanho normal do texto =x
tamanho de texto do título= 2=x

Ut nulla. Vivamus bibendum
Ut nulla. Vivamus bibendum, nulla ut congue fringilla, lorem
ipsum ultricies risus, ut rutrum velit tortor vel purus. In hac
habitasse platea dictumst. Duis fermentum, metus sed congue
malesuada in, ultrices in, tortor. Cras ultricies placerat eros.
Quisque odio eros, feugiat non, iaculis nec, lobortis sed, arcu.
Pellentesque sit amet sem et purus pretium consectetuer.
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Elementos gráﬁcos do kit de ferramentas
Obs.: Para informações sobre como usar o kit de ferramentas, consulte os exemplos fornecidos mais
adiante neste manual.

Pode-se combinar meio círculo com um
círculo completo, mudando-se cores,
eventualmente sobrepondo círculos
de diferentes tamanhos (consulte
a referência), mas nunca usando
transparência.
Os meios círculos podem ser usados
acima, abaixo ou lateralmente.

As caixas podem ser usadas com
linhas verdes ou cinzas, ou então
totalmente brancas com sombras
apenas.
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Elementos da marca em uso

Aplicada sobre elemento de curva
do kit de ferramentas gráﬁcas
Nível 1: logotipo + URL
Nível 2: Títulos documento + Texto

Elementos circulares dos elementos
gráﬁcos do kit de ferramentas

Nível 3: Imagem + informação
secundária

Somente para ﬁns ilustrativos do aspecto visual.
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Fotograﬁa
Imagens de estilo de vida RSK
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Fotograﬁa e gráﬁcos
Use junto aos elementos gráﬁcos

Quando a imagem estiver usando
uma máscara de corte, ela será
acompanhada por 2 ou mais
círculos. Na parte traseira ﬁcará
o azul, enquanto o verde ﬁcará
na parte superior.
O que pode variar é o tamanho
de cada círculo.
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Ilustrações
Ilustrações técnicas de ferramentas e atividades
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

Ícones
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Parte 4: Regras da marca e ferramentas

URL

rsk.co

.co

Negrito + minúscula
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Parte 5: Comunicações externas

Site oﬁcial da RSK
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Parte 5: Comunicações externas

Landing
Página inicial do Ecosystem Fund
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Parte 5: Comunicações externas

Landing
Página inicial do Innovation Studio e framework da documentação
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Parte 5: Comunicações externas

Aspecto visual de redes sociais
Aspecto visual da imagem de perﬁl e cabeçalho da página
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Parte 5: Comunicações externas

Aspecto visual de redes sociais
Publicações
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Parte 5: Comunicações externas

Aspecto visual de publicidade
Peça publicitária para chave privada
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Parte 5: Comunicações externas

Aspecto visual do modelo de PPT

Title goes here

Sed diam nonummy nibh euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.

Lorem ipsum

This is a divider
for a sub-section.

Very long title
goes here.

Dolor sit amet
Ipsum dolor

Here goes a subtitle

rsk.co

rsk.co

rsk.co

Title goes here

Title goes here

Sed diam nonummy nibh euismod

Sed diam nonummy nibh euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat.

50%

20%

75%

5%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

This is a divider
for a sub-section.
Here goes a subtitle

Title goes here

rsk.co

rsk.co

rsk.co

Title goes here

Sed diam nonummy nibh euismod

Sed diam nonummy nibh euismod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.

50%

75%

Lorem ipsum
Dolor sit amet

20%

Thanks!

5%

Ipsum dolor

rsk.co

rsk.co

rsk.co
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Modelo de newsletter
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Parte 5: Comunicações externas

Aspecto visual dos banners da RSK
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Parte 5: Comunicações externas

Merchandising
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Parte 5: Comunicações externas

Pôsteres
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Obrigado!
rsk.co

