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Este manual apresenta as propriedades visuais da 
marca Expo Digitalks 2021 e seu comportamento em 
diversas aplicações.

O objetivo é criar um padrão visual consistente que 
explore os atributos e a personalidade da marca para 
conquistar territórios visuais na mente das pessoas.

Por sua importância para a construção da
imagem institucional do evento e para a proteção da 
marca, este manual deve ser bem conhecido por todos 
aqueles envolvidos nos processos de criação, 
produção e controle de qualidade das mensagens 
visuais do Expo Digitalks 2021.
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A MARCA
01

A marca Expo Digitalks 2021, manteve a identidade dos eventos anteriores, sofrendo apenas 
algumas alterações em sua estrutura e ganhando novas cores.
A marca é usada junto as datas e endereço da ediçåo do evento.

Marca 2020 Marca 2019



A MARCA
Variações de cores

01 a

100% White 100% Black Tons de Cinza

Principais

Variações



A MARCA
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Área de não
interferência

Utilizar a largura do ícone da marca como base para criar a área de respiro da marca aos demais componentes do layout.



A MARCA
01 c
Dimensionamento

Utilizar a largura do ícone da marca como base para criar a área de respiro da marca aos demais componentes do layout.

Web

150 px

Print

30 mm



A MARCA
01 d

Uso incorreto
da Marca

Nesta página estão exemplificados alguns 
USOS INCORRETOS:

01. NÃO distorcer a Marca
02. NÃO rotacionar ou inclinar a Marca
03. NÃO usar a Marca na posição vertical
04. NÃO aumentar qualquer dos elementos
05. NÃO alterar a tipografia
06. NÃO alterar a relação de proporção entre o 
símbolo e o logotipo
07. NÃO alterar a disposição dos elementos da 
Marca
08. NÃO aplicar efeitos visuais na Marca
09. NÃO inserir fio de contorno na Marca

Qualquer dúvida em relação ao uso e aplicação 
da marca, envie um email para:
marina.kikuchi@digitalks.com.br



CORES
02 a

Cores Principais

#142460
C - 93%
M - 24%
Y - 26%
K - 13%

R - 20
G - 36
B - 96

+50%
black

+20%
black

-10%
c m y

#�0058
C - 0
M - 97%
Y - 32%
K - 0

R - 255
G - 0
B - 88

+50%
black

+20%
black

10%
magenta

As cores aqui apresentadas devem ser respeitadas em todos os materias gráficos ou digitais da marca.



CORES
02 a
Cores Secundárias

As cores aqui apresentadas devem ser respeitadas em todos os materias gráficos ou digitais da marca.

#1633b7
C - 94%
M - 71%
Y - 0
K - 0

R - 22
G - 51
B - 183

#00e0fc
C - 86%
M - 0
Y - 1%
K - 0

R - 0
G - 224
B - 252

#�6c9a
C - 2%
M - 59%
Y - 14%
K - 0

R - 255
G - 108
B - 154

#f9d84b
C - 4%
M - 14%
Y - 69%
K - 0

R - 249
G - 217
B - 75

100% black 90% black 70% black 100% white



PADRÃO
TIPOGRÁFICO

03
Foram selecionadas duas tipografias para serem utilizadas nos materiais da marca Expo Digitalks 2021, 
em todas as suas variações possíveis.
Principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam congue congue 
lorem. In aliquet, nibh ut aliquet ultrices, 
lorem libero bibendum massa, accumsan 
auctor ante urna ac sem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam congue congue 
lorem. In aliquet, nibh ut aliquet ultrices, 
lorem libero bibendum massa, accumsan 
auctor ante urna ac sem. 

Book Bold
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
congue congue lorem. In aliquet, nibh 
ut aliquet ultrices, lorem libero 
bibendum massa, accumsan auctor 
ante urna ac sem. 

Black

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
congue congue lorem. In aliquet, 
nibh ut aliquet ultrices, lorem libero 
bibendum massa, accumsan auctor 
ante urna ac sem. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
congue congue lorem. In aliquet, 
nibh ut aliquet ultrices, lorem libero 
bibendum massa, accumsan auctor 
ante urna ac sem. 

Extra Light Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
congue congue lorem. In aliquet, 
nibh ut aliquet ultrices, lorem 
libero bibendum massa, accumsan 
auctor ante urna ac sem.

Black

TITILLIUM WEB

Secundária

GOTHAM



APLICAÇÕES
04

As cores principais da marca devem ser sempre a prioridade. Quando necessário, utilizar as cores 
secundárias para mais destaque da marca na peça.

20.451 views

View all 245 comments
2 DAYS AGO

digitalksoficial Passando aqui na sua timeline para...
.

digitalksoficial
São Paulo



APLICAÇÕES
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As aplicações apresentadas nesse manual servem apenas para orientar a criação de 
materias que contenham a marca Expo Digitalks 2021.

Qualquer dúvida sobre a aplicação da marca, envie um email para: 
marina.kikuchi@digitalks.com.br



MUITO OBRIGADO

www.digitalks.com.br/expo


