
Manual da Marca
Acquafarma



Área de Não-Interferência
Distância mínima entre a marca e qualquer elemento 

que possa interferir na sua visualizacão. 
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Área de Não-Interferência



30mm

150 px

200 px

42 mm

Redução Máxima
Para garantir a boa visibilidade do logotipo, existem tamanhos mínimos permitidos de aplicação 

da marca. Para material impresso, a redução máxima é de 42mm de largura para a assinatura 
horizontal e 30mm de largura para a assinatura vertical. Em mídias digitais, a redução máxima 

permitida é de 200 pixels para assinatura horizontal e 150 pixels para a assinatura vertical.

Material Impresso

Material Digital



Assinaturas
É preciso seguir algumas regras básicas para assinar suas peças com a logomarca da 

Acquafarma. Aqui você aprende como fazer isso sem complicação.

A marca possui duas assinaturas: horizontal e vertical. A escolha adequada é de�nida 
pelo formato dos materiais que você estiver produzindo. Mas tenha em mente que a 

assinatura preferencial é a horizontal.



Marca Colorida e Monocromática
A marca Acquafarma possui versões coloridas e monocromáticas. 

Aqui você aprende as regras de aplicação para cada versão.

CMYK RGB PANTONE

30% K

40% K 

100 / 95/ 0 /15 16 / 6 / 159 072C

423C

422C188 / 190 / 192

167 / 169/ 192

CMYK RGB PANTONE

30% K

70% K

40% K 

109 / 110 / 113 425C

423C

422C188 / 190 / 192

167 / 169/ 192
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Convivência de marcas
Para os casos de aplicações da marca Acquafarma ao lado de outras logomarcas,

obedecer a distância mínima conforme descrito abaixo:
A regra deve ser observada para  as versões horizontal e vertical.



Usos Incorretos

Não Comprimir

Não Esticar

Não Inverter cores

Não Sombrear

Não Alterar composição dos elementos

Não usar fundos no mesmo tom da marca



Download das marcas originais

http://www.acquafarma.com.br/marcas.zip

